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Dank je wel
Deze uitgave kwam tot stand met goedkeuring van
@uitgeverij Die Keure 
Vanessa’s bijdrage voor Muzemundo
illustraties @ Madeleine van der Raad
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Je zit op handen en knieën
je kan net als bij de ander katachtigen
je rug hol en bol maken
Strek nu je rechterarm naar voor
en je linkerbeen naar achter

extra uitdaging: plooi je been 
en reik met je hand naar achter. 
Pak je voet vast
we willen een foto ! :) 

Je zit op je knieën,
billen op de hielen
Sla je rechterarm om je heen
Je vingers liggen op de linkerschouder
Kijk over je linkerschouder

Je ligt op je rug
leun op je ellebogen
krom je rug, 
breng je hoofd naar achter

Je ligt op je rug
maak je helemaal lang
en kronkelen maar 

Die vis, de instructie is lastiger 

dan de uitvoering :) 

Xenops, 
dat is een onopvallend 
zangvogeltje
tof woordje voor scrabble toch? 

Je staat rechtop
Gebruik je armen als vleugels
Adem in, Spreid je vleugels
Adem uit, buig door je knieën, 
breng je armen zijwaarts omlaag

Yak
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Je staat rechtop
Stap met je rechtervoet ver naar voor
Buig je voorste knie 
land je achterste hiel
Strek je beide armen omhoog

Je ligt op je buik
Strek je armen naar voor
Adem in en breng je gestrekte armen omhoog
applausje met die vinnen


