
 
 

 
Elke dag een gedicht tijdens de Lockdown 
Cultuur geeft verbinding 
 
Vanaf 4 januari publiceren we elke dag een  
gedicht tot de scholen weer open gaan. 
 
 
Gedicht – 4 januari 2021 
 
Rara 2020 
26 letters 
Net een alfabet 
Als een tobberig woord 
Op één rij gezet 
 
Auteur: Annechien Wijnbergh 
 
 
Gedicht – 5 januari 2021 
 
Drie sommen voor rekenen 
Vier lesjes voor taal  
Een opdracht voor tekenen  
En schrijf ook een verhaal 
 
Één lesje voor Engels 
Sta voor gym op je kop 
Welke plant heeft drie stengels? 
En hoe schrijf ik.... STOP! 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
  



Gedicht – 6 januari 2021 
 
De haas vroeg aan de schildpad eens: 
'Waarom ga jij niet snel?' 
De schildpad dacht en antwoordde: 
'Tsja, waarom jij wel?' 
 
'Laat mij mijn weg maar rustig gaan', 
Zei hij en keek opzij. 
'Jij gaat zo hard als jij moet gaan, 
Als ik nu ga voor mij.' 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
Gedicht – 7 januari 2021 
 
Soms lig ik in bed te trillen 
Zie ik monsters op ’t behang 
Zouden ze mij pakken willen? 
Oei, ik word nu echt wel bang! 
 
Maar laat nu mijn gang maar gaan 
Hebben alle monsters pech 
Ik doe gewoon mijn lampje aan 
Dan vliegen al die monsters weg! 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
  



Gedicht – 8 januari 2021 
 

 
 
Auteur: Rikke Heesen 
Illustratie: Annemarije van Putten 
 
 
Gedicht – 11 januari 2021 
 

 
 
Auteur: Rikke Heesen 
Illustratie: Annemarije van Putten 
 



Gedicht – 12 januari 2021 
 

 
 
Auteur: Rikke Heesen 
Illustratie: Annemarije van Putten 
 
 
Gedicht - 13 januari 2021 
twee versies waarvan één klankzuiver.   
 
Later als ik groot ben, dan word ik een prinses 
Maar het kan nog even duren, want ik ben nu pas zes 
Ik zit dan op een hoge troon, met een kroon van goud 
En naast mij zit een lieve prins, die heel veel van mij houdt 
 
De mensen ja die buigen, direct als ze mij zien 
En vertellen trots aan anderen: ‘Ja, ik heb haar gezien!’ 
Dus nu kijk ik naar buiten, rijdt er al een prins voorbij? 
Maar als dit alles nu niet lukt, dan word ik later gewoon blij 
 
Auteur: Rikke Heese 
 



 
 
Auteur: Annechien Wijnbergh 
Illustratie: Annemarije van Putten 
 
 
Gedicht – 14 januari 2021 
 
Tijd 
Er is geen plant 
Die altijd bloeit 
En thee moet  
Eerst gezet 
Het rijpen hoort 
Bij iedere raad. 
Een trui was  
Ooit een draad.  
 
Auteur: Annehien Wijnbergh 
 
 
 
  



Gedicht – 15 januari 2021 
 

 
 
Auteur: Rikke Heesen 
Illustratie: Annemarije van Putten 
 
 
Gedicht – 18 januari 2021 
 
Hoge bergen, smalle paden 
Zware tochten naar de top 
Door het water moet je waden 
Heuvel af en heuvel op 

Maar als je denkt: waarom die tocht? 
Waarom heb ik dit bedacht? 
Bedenk dan dat er om de bocht 
De allermooiste toekomst wacht 
 

Auteur: Rikke Heesen 

 

 
 

  



Gedicht – 19 januari 2021 

Elke plant was ooit één zaadje 
Elk boekje slechts één blad 
Een pot honing eerst één raatje 
Één huis werd later pas een stad 
 
Elk gedicht is ooit verzonnen 
En 1 tree werd toch een trap 
En zelfs de langste reis is ooit begonnen 
Met de allereerste stap 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 

Gedicht – 20 januari 2021 

 
 
Auteur: Rikke Heesen 
Illustratie: Annemarije van Putten 
 
 
Gedicht – 21 januar 2021 
 
Ik wil niet niet 
En wil wel wel. 
Maar ook niets niet 
En zekers wel. 
Ik nee op nee 
En ja op ja.  
Ook als ik thuis  
Ben voel ik ga! 
 
Auteur: Annechien Wijnbergh 



 
Gedicht – 22 januari 2021 
 
Vasco da Gama voer naar India 
Columbus ontdekte Amerika  
Marco Polo ging naar ’t verre Oosten 
Tasman kon op Nieuw-Zeeland proosten 
Zeelui zijn op reis gegaan 
Deden nieuwe havens aan 
Wendden nu en dan het steven  
Wat ga jij doen met je leven? 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
Gedicht – 25 januari 2021 
 
Fake news 
 
Ik had een keer 
een steentje in mijn slipper; au. 
Wát? Wat had ze? 
Een steen in haar schoen; au! 
Wát had ze? Wát? 
Een kei op haar knie; au!! 
Wát wát? Wát had ze? 
Een rots op haar rib; auww!!!! 
Wát wát?? Wát had ze nou? 
Een berg op haar borst; auw ah auw!!!! 
Nee??? Wát had ze wáár??? 
Zo hé...hoe dan? 
Toe maar. 
Ehhhhh 
Tsss 
 
Auteur: Annechien Wijnbergh 
 
 
Gedicht – 26 januari 2021 
 
'Dag leeuw', zegt de tijger 
'Alles goed op die rots?' 
'Dag vriend, kan niet beter' 
Zegt de leeuw trots 
 
'De mens houdt zich kalm 
Dus ik ben niet bang 
Zolang zij in huis zijn 
Ga ik rustig mijn gang' 
 



Auteur: Rikke Heesen 
Gedicht – 27 januari 2021 
 
Kat 
Loopt rent 
Speelt met gras 
Slaapt in de zon 
Blij 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
Gedicht – 28 januari 2021 
 
Durf te dromen 
 
Droom van het malse, groene gras 
Van blije kinderen in de klas 
Droom van mooie, blauwe meren 
Van springen in golven, ontelbare keren 
Droom van de witte, glimmende sneeuw 
Van de duikvlucht van een jagende meeuw 
Droom van de wind, die altijd blijft waaien 
Van katten en honden, die je telkens mag aaien 
Droom van de warme, stralende zon 
Van die prachtige dagen dat alles nog kon 
Omdat er nog zoveel moois zal komen 
Durf er alvast maar van te dromen 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
Gedicht – 29 januari 2021 
 
Kijk daar, in de verte, die mooie rivier 
Hij lijkt echt wel kalm, maar kijk nu eens hier 
Zie je die steen, hij ligt daar in het nat 
Ooit was hij ruw, maar nu is hij glad 
 
Dat komt door het water, geloof het of niet 
Hij doet al het werk, zonder dat je het ziet 
Want zoveel tijd, dat heeft er geen één  
Slijt met het grootste geduld, iedere steen 
 
Auteur: Rikke Heesen 
 
 
 
 
 


