
Groen 
Wat is groen en glijdt van de berg? 
 
Antwoord: een slawine 
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Clownskleren 
Wat draagt een clown? 
 
Antwoord: een lolbroek en een 
grapjas 
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Zzzzzz 
Wie gaat er als eerste slapen? Een 
krokodil of een konijn? 
 
Antwoord: een konijn, want die hoeft 
maar een paar tanden te poetsen. 
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Ballonnen 

Er lopen twee ballonnen in de 
woestijn.  

Zegt de ene ballon tegen de andere: 
‘Pas op! Een cactusssssssss… 
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Gevallen 

Wat gebeurt er als een kers uit de 
boom valt? 

Antwoord: Dan heeft-ie een 
kersenschudding! 
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Goed voor je ogen 

Waarom zijn worteltjes goed voor je 
ogen?  
 
Antwoord: Heb je weleens een konijn 
met een bril gezien? 
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Verliefde octopussen 

Hoe zwemmen twee verliefde 
octopussen?  
 

Antwoord: Arm-in-arm-in-arm-in-
arm-in-arm-in-arm-in-arm-in-arm! 
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Rekenles 

Carlijn moet op school leren rekenen. 
De meester zegt: ‘Carlijn, als ik vier 
eieren in een mandje leg en jij legt er 
drie eieren bij. Hoeveel liggen er 
dan?’  
 

Carlijn denkt even na en zegt dan: 
‘Nog steeds vier, want ik kan geen 
eieren leggen!’ 
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Slakkengang 

Twee slakken staan op de stoep. De 
ene slak zegt tegen de andere: ‘Kom, 
we steken over.’ Zegt de andere slak: 
‘Nee, niet doen! Volgende week komt 
er een bus voorbij!’ 
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Puffen in de woestijn 

Een muis en een olifant lopen door 
de woestijn. Zegt de olifant: 'Poeh, 
wat is het heet hier!' Zegt de muis:  
'Je mag wel in mijn schaduw lopen, 
hoor!' 
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Zwart-wit 

Wat is zwart-wit gevlekt en zweeft 
door de ruimte? 
 
Antwoord: een koemeet 
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Vissen 

Waarom zijn vissen zo slim? 
ANTWOORD 

Antwoord: omdat ze in een school 
zwemmen 
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Aardappels 

Er lopen twee aardappels over straat. 
Zegt de ene aardappel tegen de 
andere: ‘Waarom kijk je zo sip?’     
Zegt de andere aardappel:            
‘Mijn moeder zit in de puree...’ 
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Jarig 

Er staan twee koeien in de wei.     
Zegt de ene koe tegen de andere: 
'Waarom spring je zo?'                     
Zegt de andere koe: 'Ik ben morgen 
jarig en klop alvast de slagroom.' 
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Lievelingseten 

Wat eet een kat het liefst? 
ANTWOORD 

Antwoord: beschuit met muisjes 
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Roze in de jungle 

Wat is roze en slingert door de 
jungle? 
ANTWOORD 
Antwoord: Tarzan in een 
tutu 
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Dropje 

Lotje neemt elke dag een dropje voor 
de juf mee. Maar vandaag heeft ze er 
geen een mee.  
De juf vraagt: 'Waarom heb je geen 
dropje mee?'  
Antwoordt Lotje: 'Mijn konijn is 
weggelopen!' 
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Dagen 

Juf vraagt: “Hoeveel dagen zitten er 
in een week?” Erik zegt: “Vijf, juf!”                             
Juf vraagt: “Hoezo?”  

Erik zegt: “We hebben vandaag, 
gisteren, eergisteren, morgen en 
overmorgen! 
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Tomaatpraat 

Er zitten twee tomaten in een 
restaurant. Opeens prikt de ene 
tomaat de andere met zijn vork. ‘Au! 
Wat doe je nou?’ vraagt de ene 
tomaat een beetje boos. Antwoordt 
de andere tomaat: ‘Ik had ketchup 
nodig. 
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Zon 

Twee zonnen staan aan de hemel.  
Zegt de ene zon tegen de andere:  
‘Volgens mij ben ik ziek, ik voel zo 
warm aan!’ 
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Dichterbij 

'Wat is dichterbij, Jantje? De maan of 
Australië?', vraagt de juf. Antwoordt 
Jantje: 'De maan, juf.' 'Waarom denk 
je dat, Jantje?' vraagt de juf. 'Omdat 
ik 's avonds de maan kan zien en 
Australië niet.' 
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De letter T 

Wat begint met een T en zit er vol 
mee?  
ANTWOORD 

Antwoord: Een theepot 
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Verschil 

Jantje tegen Keesje: ‘Weet jij het 
verschil tussen een koe en een 
brievenbus?’ Keesje: ‘Eh… nee.’ Jantje: 
‘Dan kun je beter geen postbode 
worden!’ 

 
www.vierjedromen.nl 

Groen 

Wat is groen en verschuilt zich achter 
een boom? 
 
Antwoord: spionazie 
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