
 

De zeep 
Kijk en lees 
 

Ik was met zeep. 
 
Zie je die bak met verbolletjes? Dat wordt zeep! echt waar! Van die bolletjes maken ze 
dunne zeepvellen En bij die zeepvellen gooien ze een mooi kleurtje en een lekker geurtje. 
Wat een groene troep! Daar was ik me niet mee hoor! De zeep is ook nog niet klaar.  

Die groene pap wordt warm gemaakt en zacht. Er wordt een zeeprol van gemaakt. Wat een 
grote stukken zeep! zeep voor een reus? Nee hoor, die rol wordt platgedrukt met een soort 
stempel. Hee, nou zie ik zeepfiguurtjes! Twee figuurtjes bij elkaar. Tweelingzeep? Hier 
gaan die tweeling uit elkaar.. Zie jij het ook?  

Zeehond-zeepjes. He zeepzeehond, waar kijk jij naar? Naar het schuimbad van lisa en 
sander. Lisa speelt met glibberzeep, maar sander pakt het zeehondzeepje/ Ja, zeehond, 
geef je zeepschuim maar aan die borstel.  

Zo kan sander boenen zeg! Nagels schrobben! Dit is zeep voor je vel, maar Vuile schoteltjes 
willen ook wel zeep. Er zit afwasmiddel in dit water. Wat een zeepsop! Dat wordt schoon 
Nog meer zeep! Maar deze zeep heet shampoo. En die zeep is voor je haren. En deze zeep is 
voor je handen. Vloeibare Zeep! Zeep! Er is nog meer zeep! Kijk maar Ook de vuile was wordt 
schoon met zeep. Nee, niet met een zeehondzeepje, maar met zeeppoeder. Om vuile was-
zeep. Doe je best! Maak mijn voetbalkleren schoon. 

Zeep.  Zzz Ee P Zeep Hee, ik zie een letter zzz De z! In dat hek verstopt Weer zie je de z... Poe! 
Die was moeilijk zeg Even turen de z... Ja, in dat kaartenhuis! Ik zie de z! Jij ook? En hier zit 
ook een z verstopt. Ja, in die zzigzzagstreep Ddat is de Nou? Hoe heet dit dier? Zeehond! 
Nee die is niet van zeep! En de z van Zwembad! O, zwemdiploma! Heb jij dat ook? Daar komt 
die glibberzeep weer aan Water... zeepsop... Dat is Zeep! 


