


RARE KINDERBOERDERIJ 

Borre is op de kinderboerderij. 
Hij is niet op een gewone 
kinderboerderij met kippen, 
geitjes, twee schapen en een ezel.
Nee, hij is op een kinderboerderij 
met allemaal heel rare, vreemde, 
gekke dieren! En die heel rare, 
vreemde, gekke dieren eten 
allemaal heel rare, vreemde, 
gekke dingen!

Borre voert het schaap, 
dat geen krullen maar stekels heeft, 
een augurk met hagelslag.



De eendjes met leeuwenstaarten 
krijgen Engelse drop met een 
snufje zout.

De koe met roze zebrastrepen slurpt 
spaghetti met chocoladesaus.



De kippen met struisvogelbenen 
drinken het liefst bananenmilkshakes, 
maar dan wel met een heel lang rietje, 
anders kunnen ze er niet bij.

En de regenboogvarkens zijn 
dol op soep. Soep in alle kleuren 
van de regenboog: rode 
tomatensoep, groene erwtensoep, 
blauwe blauwebessensoep, 
gele bananensoep… 
Het liefst allemaal door elkaar 
gehusseld in een grote teil!



Lente

In de lente roert maart zijn staart, doet 
april wat-ie wil en leggen alle vogels 
in mei een ei. Ja, behalve de koekoek 
en de griet, maar waarom precies, dat 
weten ze zelf ook niet.

De bomen krijgen weer blaadjes en 
de vogels weer praatjes. Ja, ook de 
koekoek en de griet. Twiet twiet, 
tjilp tjilp en prrr… ta lie loe! doen de 
vogels in de groene bomen.

En de schapen krijgen 
lammetjes: Mèh! Mèh! Mèh! 

En er zwemmen babyeendjes in 
de sloot: Kwek! Kwek! Kwek! 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid!



Zomer

In de zomer is het warm.
In de zomer is het heet.
Je huft en je puft
en je zweet, zweet, zweet!

En omdat het zo warm en heet is, 
wil je ijs eten. Veel ijs! Waterijsjes, 
raketjes, softijs met nootjes, choco- 
of discodip, Italiaans schepijs in alle 
kleuren van de regenboog, roomijs 
op een stokje met een korstje 
van chocolade en ijsblokjes in 
de limonade!

En als je door die ijsjes nog niet 
genoeg afkoelt, laat dan je vader of 
je moeder of je broer, broertje, zus of 
zusje het opblaasbadje opblazen, pak 
de tuinslang en laat het vollopen met 
koel en kraakhelder kraanwater, trek 
je zwembroek aan en… BOMMETJE!



Herfst

In de herfst worden alle blaadjes, 
die in de lente groen aan de bomen 
groeiden, bruin. En als het dan een 
beetje flink waait – en dat doet het 
vaak in de herfst – waaien die dorre 
bladeren zo van de takken, op de 
grond. Tot de bomen helemaal kaal 
gewaaid zijn.

Het regent ook veel in de herfst, dus 
haal je regenpak maar weer uit de 
kast! En je laarzen, want dan kun je 
lekker in de plassen stampen tot het 
blubberwater achter je oren zit!

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


