Buurman, Buurvrouw Vertelplaten.
* De kinderen kunnen samen de platen kleuren.
* Daarna op de goede volgorde leggen
* Samen het verhaal van de voorstelling na vertellen.
Dit is het huis van Buurman.
Buurman houdt zijn huis en tuin graag netjes.
Elke dag veegt hij zijn stoepje schoon.
Daarna geeft hij de plantjes water.
“Vandaag komen er vast bloemen” denkt Buurman dan.
Buurman kijkt iedere dag naar het lege huis naast hem.
Wie zou er komen wonen?
Als Buurman ’s ochtends uit zijn raam kijkt,
ziet hij bij het lege huis een mevrouw met grote
stappen door de tuin lopen. Wat doet zij daar?
Zou zij de nieuwe buurvrouw worden?
Dan belt de mevrouw met de verkoper
en koopt zij het huis, zomaar, voor 1 miljoen!
Ze danst door de tuin, zo blij is ze. Buurman hoopt maar dat de
nieuwe buurvrouw ook van bloembakken houdt.
Op de eerste dag hangt Buurvrouw vogelhuisjes op in
haar tuin.
Buurman veegt zijn stoepje.
Buurvrouw strooit voer voor de vogels.
Buurman en Buurvrouw kijken elkaar verlegen aan.
Daar komt de eerste vogel aangevlogen.
Flats! Wat is dat?
Wat een mooie dag!
Buurman leest in zijn tuin de krant. Buurvrouw leest in haar tuin de
krant. Stiekem kijkt Buurman naar Buurvrouw.
Stiekem kijkt Buurvrouw naar Buurman.
Dan zien ze elkaar. Allebei krijgen ze een rood hoofd.
“Ik ben Buurman” zegt Buurman.
“Ik ben Buurvrouw” zegt Buurvrouw.
Ze geven elkaar een hand.

Buurvrouw is in haar bloementuin.
“Wat zielig” denkt Buurvrouw als ze naar
de lege bloembakken van Buurman kijkt.
“Hij weet vast niet hoe het moet”.
“Zal ik hem een handje helpen”?
Buurvrouw geeft de bloemen van Buurman water.

Buurman doet de gordijnen open.
Hij gelooft zijn ogen niet:
Prachtige bloemen in zijn bakken!
Eindelijk! Het is hem toch gelukt.
Hij danst door de tuin, zo blij is hij.
“Groene vingers” zegt Buurman tegen Buurvrouw.

Maar wat gebeurt er nu?
Het gaat opeens hard regenen.
Gelukkig heeft Buurman een paraplu.
Buurvrouw mag er onder staan.
Buurman wil dat ook.
Maar Buurman durft dat niet, zo samen.

“Ik ga maar eens een kopje koffie drinken” zegt Buurman.
Misschien wil Buurvrouw dat ook wel graag?
Even later drinken ze samen koffie.
“Wat zal ik zeggen?” denkt Buurman.
“Wat zal ik zeggen?” denkt Buurvrouw.
“Bedankt voor de koffie” zegt Buurvrouw tegen Buurman.

Het is een mooie dag om in de tuin te werken.
Buurvrouw gaat aan de slag. Help! Wat is dat? EEN MUIS!
Buurvrouw rent weg en trapt de bloemen van Buurman plat.
Buurman heeft het allemaal door het raam gezien.

Hij rent naar buiten: al zijn mooie bloemen kapot.
Hij stampt met zijn voet en is boos op Buurvrouw.
“Het spijt me”, zegt Buurvrouw zacht.
Buurman is zo boos dat hij haar niet hoort.
Buurman is niet te troosten.

Buurvrouw weet niet wat te doen. Ze wil dat Buurman weer vrolijk
wordt. “Taart”, denkt ze. Daar wordt iedereen blij van!
Ze gaat aan de slag en bakt een taart, met kersen en slagroom.
Ze roept: “Buurman”. Hij luistert niet. Ze roept nog harder:
“Buurman!” Buurman schrikt en draait zich om. O nee, wat nu!
De taart ligt op de grond. Buurman zegt: “Kijk toch uit!”
Buurvrouw zegt boos: “Kijk zelf uit!”
Buurvrouw gaat naar binnen en moet hard huilen.
“Dat had ik niet moeten zeggen” denkt Buurman.
Buurman weet dat hij sorry moet zeggen, maar hij vindt het moeilijk.
Toch zegt hij sorry, heel zacht. Dat hoort Buurvrouw niet.
Buurman zegt het nog een keer en rent snel zijn huis in.
Buurvrouw weet het niet meer, ze is boos maar wil geen ruzie.
Dan ziet ze Buurman weer in zijn tuin.
“Sorry Buurman” zegt Buurvrouw. “Sorry Buurvrouw” zegt Buurman.
Maar wat nu?
Buurvrouw krijgt een goed idee.
Ze haalt een bloembak uit haar eigen tuintje
en zet die bij Buurman voor het raam.
Buurman is blij dat zijn bloemen er weer zijn.
Hij plukt er een paar voor in een vaas.
Maar niet alle bloemen gaan er in: één houdt hij er over.
Wat zal hij met die bloem gaan doen?
De bloem is voor Buurvrouw.
“Wat is ze mooi” denkt Buurman.
“Wat is hij lief” denkt Buurvrouw.
Wat gebeurt er nu?
Buurman en Buurvrouw geven elkaar een zoen.
Ze zijn verliefd!

(nieuwe platen printen? Kijk op koeterwaals.info)

