
ALLE INGEZONDEN GEDICHTEN van 3A en 3B. 

Veel leesplezier allemaal!!! 

 

Stuur je nog een gedichtje als je dat nog niet 

deed? 

 

Groeten van meneer Marc, juf Els en meneer 

Jimmy  



De Paashaas is te dik!  

 

Wij moesten geen paaseitjes kopen , 

want daar kwam de paashaas aangelopen. 

Hij had eitjes in alle kleuren mee,  

en verstopte er meer dan twee.  

De eitjes waren rood, blauw, groen en geel, 

ik vond er alleszins heel veel!   

De paashaas moest nu verder gaan, 

maar bleef de hele tijd moe staan.  

Hij at de eitjes uit een blik,  

en daarom is de paashaas te dik!! 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



De paashaas is dik  
 
Er was eens een paashaasje 
Hij liep weg van zijn baasje 
In volle haast, maar helaas! 
Is hij te dik en traag  
Maar hij dacht "ik waag" 
Het is gelukt! en zei; "daag!" 
Ik deel de paaseieren vandaag! 



"De paashaas is te dik" 

 
Ik heb de paashaas gezien.  
Met geluk voor tien.  
Hij zat vast in het raam.  
Ik riep: "maaaaam". 
Maar toen gaf hij een slaapspuit.  
Dat rook naar onkruid.  
Ik droomde van een ezel.  
Kijk daar is de wezel.  
Daar vloog de kraai.  
O en de papegaai.  
Maar daar kwam de jager. 
Die zakte ineens wat lager.  
Toen werd ik wakker.  
Mama zei: "o arme stakker".  
Doe snel je kleren aan. 
Want ik heb een groot paasei zien staan.  
  



 

 

  



De paashaas is te dik, hij heeft teveel gesnoept. 
 
Niet van spinazie, niet van broccoli en ook niet van soep. 
 
Neen, hij snoepte van de eitjes die klaarliggen voor Pasen! 
 
Dat had je zeker wel kunnen raden? 
 
Hij kijkt zo heel erg sip, nu heeft hij zelfs de hik. 
 
De haas propte opnieuw haastig een paasei in zijn mond. 
 
En vroeg aan zijn buurman wat hij daarvan vond. 
 
De buurman zei: "Nog een ei erbij...?" 
 
Straks is je buik zo dik als je k... 
 
 
Vrolijk Pasen!! 
  



 

 

 

 

 

 

  



          De paashaas is te dik ! 

 

                      Heb geen schrik  

                      de paashaas is te dik !! 

                      Hij barst bijna uit zijn broek 

                      want hij at te veel koek !! 

                      Hij viel op de grond 

                      en alle paaseitjes vlogen in het rond !! 

                      Nu moeten de kinderen heel goed zoeken 

                      want alle paaseitjes liggen in de verste hoeken !! 

                      Oh wat een paasfeest  

                      het is nog nooit zo’n ramp geweest !! 

 

                       

 

 

De paashaas is te dik! 
 

Zus kom snel t’is paase dus de tuin staat vol met cokolade haaze. 

Raap ze snel op anders zijn ze gesmolten. 

Kukelukuu zegt de haan en die gaat weer ergens anders staan. 

Kom maar snel naar hier anders krijg ij allen het papier. 

Oei er zien geen cokoladen haaze want is nog geen paase. 

Weer een gewoone dag zonder lach. 

Maar morgen is het paase en zijn er wel cokolade haaze. 

Eeven slaapen en dan trug gaapen. 

 

 

 



 

 

 

De paashaas is te dik! 

 

Op een zonnige dag had de paashaas zo’n honger 

dat zijn buik rommelde als een brommer. 

Hij had zo’n zin om te eten 

dat hij ervan begon te zweten. 

Dus hij at maar wat. 

Maar ‘wat’ bleef niet ‘wat’. 

Je moest eens zien wat hij vrat! 

Eerst was het een komkommer 

en daarna pizza van de brommer. 

Dan een ei 

dat vond hij een pas lekkernij. 

Nog een verfrissend ijsje 

maar er stond nog heel wat op zijn lijstje. 

Frit met veel pit! 

En dan ook nog een taartje met bloem 

maar toen zei zijn buikje plots BOEM!!! 

 

 

 

De paashaas is te dik  
 
De paashaas eet graag paaskaas 
En ook graag paasaas 
Ik hou ook van ijs zegt de haas 
Na ijs eet hij nog een potje pindakaas 
Hij is de vriend van Sinterklaas  
Ze kijken samen naar kookprogramma's 
Daarna gaan ze vaak naar cafetaria's  



 

  

 





 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De paashaas ging voor de spiegel staan 

En zag geen banaan  

Want een banaan is dun 

Da’s wel fun 

En raar 

Want dat is niet elk jaar 

Hoe zou dat komen 

Ben ik nu aan het dromen 

Ik denk dat hij een paar paaseieren op heeft 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er was eens een paashaas 

Zijn naam was klaas 

Hij at ook graag chocolade en snoep 

En kreeg een dike poep 

Hij kon niet meer uit huis 



Dus bleef hij altijd thuis 

Hij gaf zijn eitjes aan de klokken 

Zodat Pasen voor de kinderen nog zou kloppen 

 

 


