
Kalender
2 januari is de tweede 

dag van het jaar. Er 

gaat een vlieg op de 

kalender zitten.

Dikkie Dik zet snel zijn poot op de vlieg.

Hij kijkt eronder.

De vlieg zit er niet.

Misschien zit hij op het volgende blaadje van  

de kalender.

Nee, daar zit hij ook niet.

Dikkie Dik krabt steeds meer blaadjes van de  

kalender af. Bijna allemaal. Nu zit er nog één blaadje 

op. 31 december, de laatste dag van het jaar.

1 januari 2 januari

Dit is Dikkie Dik
Ken jij deze poes? Deze grote rode kater? 

Weet jij al hoe hij heet? Ja, dit is Dikkie Dik!

Wat doet Dikkie Dik het liefst?

Eten, slapen en spelen met zijn vriendjes. Dikkie Dik 

heeft er een heleboel. Poes Muis, Vlekje, Rover, Siem 

en Tijger. En natuurlijk zijn knuffel Beer. 

Het is vandaag 1 januari. Buiten is het koud. Dikkie Dik 

wil de hele dag in zijn mand liggen.

In de tuin zingt een vogel. Het is toch nog geen 

lente? Dikkie Dik gaat snel naar buiten. 

Misschien is de winter al bijna voorbij... 

8

3 januari

Sleetje rijden

Dikkie Dik en Beer gaan samen sleetje rijden.

Beer zit op de slee en Dikkie Dik trekt hem vooruit. 

‘Goed vasthouden, Beer, anders  val je!’

Maar dat kan Beer niet.

PLOF! Daar gaat Beer al! 

Van de slee in de sneeuw.

‘Weet je wat,’ zegt Dikkie Dik, ‘ik ga wel op de slee.’ 

Nu moet Beer de slee trekken. Maar dat doet Beer 

niet. Beer blijft voor de slee in de sneeuw liggen.

Opeens glijdt de slee naar voren. 

‘Goed zo, Beer!’ juicht Dikkie Dik. 

Maar het is Beer niet, het is Poes Muis!

‘Hou je vast, Dikkie Dik!’ zegt Poes Muis.

‘Ik ga je trekken!’ 

Maar waar is Beer ineens gebleven?

Dikkie Dik snapt er niets van.

Dan ziet hij iets in de sneeuw, achter Poes Muis.

Er steekt een stukje Beer uit de sneeuw!

Poes Muis en Dikkie Dik gaan heel snel graven.

Ze graven net zo lang tot Beer uit de sneeuw 

tevoorschijn komt.

Die arme Beer zit vol sneeuw.

En hij heeft het natuurlijk ijskoud.

Beer moet snel naar huis, want daar is het lekker 

warm.

Poes Muis trekt de slee.

En Dikkie Dik houdt Beer stevig vast, 

zodat die niet wéér in de sneeuw kan vallen.

9



Kalender
2 januari is de tweede 

dag van het jaar. Er 

gaat een vlieg op de 

kalender zitten.

Dikkie Dik zet snel zijn poot op de vlieg.

Hij kijkt eronder.

De vlieg zit er niet.

Misschien zit hij op het volgende blaadje van  

de kalender.

Nee, daar zit hij ook niet.

Dikkie Dik krabt steeds meer blaadjes van de  

kalender af. Bijna allemaal. Nu zit er nog één blaadje 

op. 31 december, de laatste dag van het jaar.

1 januari 2 januari

Dit is Dikkie Dik
Ken jij deze poes? Deze grote rode kater? 

Weet jij al hoe hij heet? Ja, dit is Dikkie Dik!

Wat doet Dikkie Dik het liefst?

Eten, slapen en spelen met zijn vriendjes. Dikkie Dik 

heeft er een heleboel. Poes Muis, Vlekje, Rover, Siem 

en Tijger. En natuurlijk zijn knuffel Beer. 

Het is vandaag 1 januari. Buiten is het koud. Dikkie Dik 

wil de hele dag in zijn mand liggen.

In de tuin zingt een vogel. Het is toch nog geen 

lente? Dikkie Dik gaat snel naar buiten. 

Misschien is de winter al bijna voorbij... 

8

3 januari

Sleetje rijden

Dikkie Dik en Beer gaan samen sleetje rijden.

Beer zit op de slee en Dikkie Dik trekt hem vooruit. 

‘Goed vasthouden, Beer, anders  val je!’

Maar dat kan Beer niet.

PLOF! Daar gaat Beer al! 

Van de slee in de sneeuw.

‘Weet je wat,’ zegt Dikkie Dik, ‘ik ga wel op de slee.’ 

Nu moet Beer de slee trekken. Maar dat doet Beer 

niet. Beer blijft voor de slee in de sneeuw liggen.

Opeens glijdt de slee naar voren. 

‘Goed zo, Beer!’ juicht Dikkie Dik. 

Maar het is Beer niet, het is Poes Muis!

‘Hou je vast, Dikkie Dik!’ zegt Poes Muis.

‘Ik ga je trekken!’ 

Maar waar is Beer ineens gebleven?

Dikkie Dik snapt er niets van.

Dan ziet hij iets in de sneeuw, achter Poes Muis.

Er steekt een stukje Beer uit de sneeuw!

Poes Muis en Dikkie Dik gaan heel snel graven.

Ze graven net zo lang tot Beer uit de sneeuw 

tevoorschijn komt.

Die arme Beer zit vol sneeuw.

En hij heeft het natuurlijk ijskoud.

Beer moet snel naar huis, want daar is het lekker 

warm.

Poes Muis trekt de slee.

En Dikkie Dik houdt Beer stevig vast, 

zodat die niet wéér in de sneeuw kan vallen.

9



Zwarte poes en witte poes

Mmm, wat heb ik lekker geslapen!

Wat een schrik! 
‘Ga weg jij! Dat is mijn eten!’

Wat zou er in mijn etensbakje 
zitten? Vlees, brokjes, of misschien 
wel vis?

Om de hoek van de deur komt nog 
een poes, een witte.

Een zwarte poes eet uit het bakje 
van Dikkie Dik.

Als twee poezen ruzie maken om 
het eten, kan de derde alles heerlijk 
oppeuzelen.

4 januari

10

Letterdag! 
De letter A
Dikkie Dik heeft een feestje.

Het is Letterdag vandaag. 

Op Letterdag is er altijd één letter jarig. 

Het alfabet heeft wel 26 letters! 

Dat zijn heeeeeel veel letterfeestjes.

Vandaag viert Dikkie Dik de letter A.

Dat is een speciale letter. 

Het is de eerste letter van het alfabet. 

Dikkie Dik denkt na. 

Welke namen beginnen met de letter A?

Annabel, Anne en Ariane.

En Alex, Aaf en Abel.

Wat begint nog meer met de letter A?

‘Ik weet het!’ zegt Dikkie Dik.

‘Aap! En: appel.’

Maar het fijnste woord vindt Dikkie Dik: aaien!

Kwetter
In de winter liggen er brood en pinda’s in het 

vogelhuisje: eten voor de vogels. 

Als een vogel dat lekkers ziet liggen, roept hij de 

andere vogels. Kwetter, kwetter, twiet, twiet!

Dikkie Dik hoort de vogels kwetteren. 

Hij wil naar buiten, naar de vogels toe! 

De voordeur is dicht. De achterdeur is dicht. 

Het raam is dicht. Dikkie Dik moet binnenblijven. 

Dan kunnen de vogels rustig eten.

5 januari 6 januari
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