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Gastouderbureau ViaViela bestaat 10 jaar en dat willen we vieren. 

Deze uitgave is een cadeau voor al onze opvangkinderen en (gast)ouders. Veel voorleesplezier!



Er staat een chocoladetaart 
een grote chocoladetaart
van chocolade zoet en bruin  
midden in de dierentuin.

De groene krokodil roept heel erg blij: 
die taart is uiteraard voor mij!
Ik eet hem in mijn eentje op
van ‘haphaphap’ en ‘slokslokslok’.
Maar, oei, daar komt de grote beer voorbij
die duwt de groene krokodil opzij.



Er staat een chocoladetaart 
een grote chocoladetaart
van chocolade zoet en bruin  
midden in de dierentuin.

De grote beer roept heel erg blij:
die taart is uiteraard voor mij!
Ik eet hem in mijn eentje op
van ‘haphaphap’ en ‘slokslokslok’.
Maar, oei, daar komt de sterke leeuw voorbij 
die duwt de grote beer opzij.



Er staat een chocoladetaart 
een grote chocoladetaart
van chocolade zoet en bruin  
midden in de dierentuin.

De sterke leeuw roept heel erg blij: 
die taart is uiteraard voor mij!
Ik eet hem in mijn eentje op
van ‘haphaphap’ en ‘slokslokslok’.
Maar, oei, daar komt de dikke olifant voorbij 
die duwt de sterke leeuw opzij.



Er staat een chocoladetaart 
een grote chocoladetaart
van chocolade zoet en bruin  
midden in de dierentuin.

De dikke olifant roept heel erg blij: 
die taart is uiteraard voor mij!
Ik eet hem in mijn eentje op
van ‘haphaphap’ en ‘slokslokslok’.
Tenslotte komt de slimme aap eraan
die gaat snel in het midden staan.



Er staat een chocoladetaart 
een grote chocoladetaart
van chocolade zoet en bruin  
midden in de dierentuin.

De slimme aap roept: het is mooi geweest.
Genoeg gekibbeld, het is feest!
Omdat de dierentuin verjaart
krijgt íeder beest een stukje taart. 
En alle dieren zingen hem na: 
gefeliciteerd, hiep, hiep, hoera!

Niets uit deze uitgave mag verspreid worden zonder toestemming van de belanghebbenden.©



Instructie bij verhaal
Bij dit rijm is meedoen net zo belangrijk als het rijm zelf. De kinderen 
en de volwassene gaan samen in een kring staan. Deze kring is 
de dierentuin en de kinderen zijn de dieren. De volwassene wijst 
telkens een ander kind aan dat in het midden mag gaan staan. 
Eerst staat dus ‘de krokodil’ in het midden, die aan het einde 
van het eerste couplet plaatsmaakt voor ‘de beer’. En zo gaat 
het verder, tot tenslotte de aap de olifant ‘wegduwt’. Natuurlijk 
is iedereen vrij om zelf dieren te bedenken en toe te voegen!

Iedereen in de kring doet mee met het uitbeelden van het rijm. 
Hieronder staan de bewegingen die horen bij de tekst. Probeer 
als volwassene het rijm en de bewegingen een paar keer uit, 
voordat je begint met de kinderen.  

-  Er staat een chocoladetaart: doe met je handen, alsof je een 
grote taart gaat pakken.

-  Een grote chocoladetaart: maak met je handen een grote 
cirkel in de lucht.

-  Midden in de dierentuin: wijs met twee wijsvingers en gestrekte 
armen naar het midden van de kring.

-  De krokodil roept heel erg blij: maak een happende krokodillenbek 
met twee gestrekte armen voor je uit.

-  Die taart is uiteraard voor mij!: wijs met twee wijsvingers  
naar jezelf.

-  Ik eet hem in mijn eentje op: maak een ‘dat-is-lekker-gebaar’ 
met je hand naast je wang (wuivende beweging).

-  Van ‘haphaphap’ en ‘slokslokslok’: doe alsof je stukken taart 
met beide handen naar je mond beweegt.

-  Maar oei, daar komt een beer voorbij: maak jezelf breed met 
je armen.

-  Maar oei, daar komt een leeuw voorbij: maak klauwen van je 
handen.

-  Maar oei, daar komt een olifant voorbij: houd met een hand je 
neus vast en steek de tweede arm door de lus die zo ontstaat.

-  Die ‘duwt’ de (...) opzij: iemand anders uit de kring duwt het dier 
in het midden terug de kring in en gaat zelf in het midden staan.

-  Tenslotte komt de aap eraan: kriebel met je handen onder  
de oksels.

-  Het is mooi geweest: ‘stop-gebaar’ maken met handen voor 
je uit, als verkeersagent.

- Genoeg gekibbeld: bovenarmen gekruist voor de borst.
-  Het is feest: openende beweging van de armen naar buiten, 

alsof je iets presenteert.  
-  Krijgt ieder beest een stukje taart: met handpalmen tegen  

elkaar een ‘mes’ maken en de taart in stukken ‘snijden’.
- En alle dieren zingen hem na: in handen klappen. 
- Hiep, hiep, hoera!: handen in de lucht gooien.


