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Dit boekje is een onderdeel van de leeskast, materiaal voor individueel 
gericht lees-, schrijf- en taalonderwijs in de op de Nederlandse scholen 
gebruikte schrijfletter.
Juffrouw Giraf behoort tot de serie Er zit Muziek in lezen! Andere deeltjes 
van deze serie zijn:

~ De zeemeeuw ~ De slak ~ Slaapliedje ~ Schoollied ~ Wolkenlied

De volgende series zijn verkrijgbaar:
Zeg eens ......

Een serie van negentien boekjes gebaseerd op alle klankzuivere klanken van de 
Nederlandse taal

Luister naar.......
Een serie van zeventien boekjes gebaseerd op alle niet klankzuivere klanken van 
de Nederlandse taal

Er zit Muziek in lezen!
De zinnen van het boekje vormen tezamen een liedje. Met muzieknotatie en 
gitaarakkoorden

Poëzie
Poëtische juweeltjes van Hans en Monique Hagen

Een nog grotere wereld.....!
Verhalende informatieve boekjes over het ontstaan en de ontwikkeling van het 
Alles in het kader van het kosmische onderwijs

Illustraties Els Rijerse
Samenstelling Jos Werkhoven

Materiaal voor individueel lees-, schrijf- en taalonderwijs
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Miss Giraffe





Juffrouw Giraf is als liedje opgenomen in de methode
Muziek voor de basisschool, Meulenhoff Educatief bv, Amsterdam.
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Miss Giraffe

Drawings

Text and music
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<enkCn BAt a¦¦̀ ¿Åe (’!!;vEs.
I'm Miss Giraffe

and I eat the top leaves.
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çoe ©̧ì<e ÑHÅD \̧!íÄvEs.

And with my head down

I see lace round holes.
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see the birds lay eggs.

I make my neck very long,
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And just dive back down

as the slug me what to say.
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1. I'm Miss Giraffe and I eat the top leaves.

3. I make my neck very long, see the birds lay eggs.

4. And just dive back down as the slug me what to say.

2. And with my head down I see lace round holes.


