Het verhaal van Aart, het
Ken jij Aart het

al?

Dan stel ik hem gauw aan je voor!

Aart is een ren
Een ren

.

met mooie

een lange bruine

manen,

en sterke benen.

Aart loopt graag langs de zee.
Dag zee, hinnikt Aart dan.

Dag Aart, ruist de zee terug.
?

Kom je in het
Ja, graag! zegt Aart.
Hij stapt in het
en springt door de

Hij trappelt met zijn benen
en briest met zijn mond.
De zee juicht.
Welkom bij mij in de zee, Aart !
En weet je wat?
Nu ben jij geen ren

meer.

Maar nu ben jij een zee

w

!

Haha, nee hoor, briest Aart.

Ik ben gewoon zee Aart !
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Het is feest in de zee!
Alle zeesterren zijn er!
Welke dieren zie je nog meer?
Zoek ze op en streep ze door.

z

Haai, zeepaard, inktvis, zeeschildpad, walvis,
kwal, zeehond, dolfijn, mossel, krab, garnaal.

Waar of niet waar?

Waar of niet waar?

Een dolfijn slaapt altijd maar half.

Een zeeschildpad is gek op
plastic tasjes.

Niet waar. De zeeschildpad denkt dat het
tasje een kwal is. Een kwal vindt hij heerlijk.
Maar van een plastic tasje in zijn maag
wordt de schildpad heel ziek.

Ja, een dolfijn is slim als hij slaapt. De ene helft
van zijn hersenen slaapt, de andere helft is wakker.
Zijn ene oog is dicht en het andere oog is open en
waakt. Zo ziet hij dag en nacht gevaar aankomen.
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Buiten slapen
Spannend, in je eigen tentje in de tuin.
Wat is het donker!
Oei, je moet plassen…
Zoek de weg naar je huis.
Wat kom je tegen onderweg?
Vul de rode letters in.
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Eefke houdt van enge boeken. Jij ook?
Ga op internet naar De Waanzinnige
Podcast en zoek naar: kwallenpap.
Eefke vertelt je dan meer over het boek.
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