) -:

‘Wie het antwoord op de volgende vraag weet, mag naar huis’,
zegt de onderwijzer.
Leo laat een luide boer.
‘Wie deed dat?’ vraagt de leerkracht.
Zegt Leo:
‘Ik, meester. Mag ik nu naar huis?’
Jantje zat op school en zei voortdurend: ‘Broem broem!’
Toen zei de juf:
‘Jantje, nog één keer en je gaat in de hoek!’
‘Broem broem!’ zei Jantje weer.
‘Jantje, in de hoek!’ zei de juf.
‘Dat zal niet lukken, juf,’ zei Jantje, ‘want mijn benzine is op!’
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In de klas weet niemand wat een gentleman is. Peter, die met
de tram naar huis gaat, ziet bij de volgende halte een zwangere
vrouw instappen. Hij staat op en biedt haar zijn plaats aan.
De mevrouw glimlacht vriendelijk tegen hem en zegt: ‘Jij bent
een echte gentleman.’
De volgende dag gaat Peter naar de onderwijzer en zegt:
‘Meneer, ik weet wat een gentleman is. Dat is iemand die
een zwangere vrouw laat zitten.’
Hard huilend rent Henkie naar huis.
‘Wat is er joh?’ vraagt vader. ‘Waarom huil je zo?’
‘Die lange Jan heeft me gestompt’, snikt Henkie.
‘Waarom dan?’
‘Omdat ik hem een klap heb gegeven.’
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Jantje komt bij de dokter.
Zijn moeder schreef een briefje waarop staat dat hij niet kan
praten. De dokter leest het briefje en zegt:
‘Jantje, leg je hand op de tafel.’
De dokter pakt een hamer en slaat op de hand van Jantje.
Jantje brult van de pijn: ‘AAAAA.’
Waarop de dokter zegt: ‘Goed zo Jantje, morgen leren we de B.’

) -:

Jannie: ‘Kijk eens Ilse, daar vliegt een ooievaar.’
Ilse: ‘Onzin! Ooievaars bestaan niet.’
Jan komt met zijn opa langs een fontein.
‘Kijk eens opa, allemaal regen van beneden.’
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Peter is naar de kapper gestuurd. Als hij na een lange tijd eindelijk aan de beurt is, vraagt de kapper hem:
‘Welke coupe, jongen?’
‘Dat weet ik niet precies’, zegt Peter.
‘Oké’, zegt de kapper, ‘ik zal alle coupes die er zijn even voor je
opnoemen: gedekte coupe, helemaal kaal, permanent, punk.
En voor heel belangrijke personen zijn er natuurlijk andere
modellen. Dus wat zal het zijn?’
Roept Peter vrolijk: ‘Doe mij maar een ijscoupe.’
Een olifant komt een apotheek binnenstrompelen.
‘Vier meter pleister, alstublieft.’
‘Zoveel?’
‘Ja, ik liep door de porseleinkast.’
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Jantje zit in de klas.
‘Teken maar wat je wilt’, zegt de meester.
Het vel papier van Jantje blijft leeg.
‘Waarom teken je niks?’ vraagt de meester.
‘Ik wil een koe die graast tekenen’, antwoordt Jantje.
‘Waar is het gras dan?’ vraagt de meester.
‘Dat at de koe op!’ legt Jantje uit.
‘Maar ik zie geen koe’, zegt de meester.
‘Wat denkt u dan, meester!’ roept Jantje.
‘Dat een koe blijft staan als er geen gras meer is?’
Twee slangen zijn voor de grap aan het worstelen. Plotseling
houdt de ene slang op en roept verontwaardigd:
‘Dat is niet eerlijk! Zeemansknopen tellen niet!’
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De klas is op schoolreis in de dierentuin.
‘Meneer, waarom heeft die leeuw daar zo’n dikke kop?’
‘Wat denk je zelf, Frits?’ vraagt de onderwijzer.
‘Omdat ie anders door de tralies kan, meneer!’

) -:

Jan tegen Karel:
‘Weet jij wat een net is?’
‘Nee.’
‘Gaten bij elkaar gehouden door een touw.’
‘Ken je de mop van dacht-ik-al?’
‘Nee.’
‘Dacht ik al!’
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Erica ziet hoe oma haar gebit schoonmaakt.
‘Oma, kun je je nog verder uit elkaar halen?’ vraagt ze verbaasd.

) -:

Jannie heeft zangles en is thuis aan het oefenen.
Zegt haar jongste broertje:
‘Zus, ik wou dat jij alleen maar kerstliedjes zong.’
‘Waarom?’ vraagt Jannie verbaasd.
‘Dan hoef je maar één keer per jaar te zingen.’
Onderwijzer: ‘Bram, wanneer is Napoleon gestorven?’
Bram: ‘Ik weet het niet.’
Onderwijzer: ‘En hoe komt dat?’
Bram: ‘Wel, we hebben thuis geen rouwbrief gekregen.’
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