
– ‘Wat is dat ding op jouw kop?           
– ‘Het is een hoed, dat zie je toch.’
Kiki moet erom lachen.
– ‘Maar nee! Dat is helemaal geen hoed, 

Daar komt Kiki Krokodil. Hij kijkt naar Bobo.

Oh …
Bobo gooit zijn hoed op de grond 

en loopt boos weg.
Hij gaat een beetje mokken in het bos.

dikkeappel!
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Kiki raapt                op en ...

hop, 
hij legt het
op zijn rug.

het ding Ha, wat een mooie cape!
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Daar komt Zaza Schaap. Ze kijkt naar Kiki.

– ‘Wat is dat ding op jouw rug?’                   
– ‘Het is een cape, dat zie je toch.’

Zaza moet erom lachen.
– ‘Maar nee! Dat is helemaal geen cape, zotte

kom
Oh …

Kiki gooit zijn cape op de grond 

en loopt boos weg.

Hij gaat een beetje mokken in het bos.

kom mer!’
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Zaza raapt 

ze vou
wt hethop,

Ha, wat een mooie rok!

het ding op en …

rond haar buik.
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