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Lieve kinderen
Wat leuk dat jullie dit boek in handen hebben!
Dit is een verhaal over twee Nederlandse kinderen,
Bink en Pip, die in Engeland gaan logeren bij hun oom
en tante. Ze moeten daarom Engels leren. Tante leert
ze allerlei woorden en zinnetjes, en ook liedjes, want
in Engeland houden de mensen heel erg van zingen.
Als je de cd opzet hoor je de avonturen die Bink
en Pip beleven op hun tocht naar Engeland. De
tekeningen in het boek horen bij het verhaal op de
cd. Als je op de cd een belletje hoort, sla dan om naar
volgende bladzijde in het boek.
Achter in het boek staan alle liedjes in muzieknoten
afgedrukt voor als je zelf al een instrument
kunt spelen. En helemaal achterin staat nog een
woordenlijst voor als je het Engels extra wilt oefenen.
Heel veel plezier met Bink en Pip en zing maar lekker
hard mee!
Vincent en Mariska

Beste moeders, vaders,
oma’s, opa’s,
onderwijzeressen,
onderwijzers en andere
mensen
Voor u ligt het boek over Bink en Pip, een
Nederlandse tweeling die gaat logeren in Engeland
en daarom Engels moet leren.
Het verhaal wordt door Vincent verteld op de cd
en telkens als daar een belletje klinkt, slaat u de
bladzijde om naar de volgende tekening.
Het boek is ontstaan nadat Mariska jarenlang in
een kleuterklas Engelse liedjes heeft gezongen en
Vincent regelmatig meekwam om een verhaal voor
te lezen waarin de nieuw geleerde liedjes verwerkt
waren. De kinderen vonden dit altijd heel vrolijke
lessen. Zingen is de ideale manier om een taal te
leren, want iedereen reageert direct op muziek.
De humorvolle tekeningen van Juliette de Wit maken
het tot een prachtig boek. Al het Engels dat op de cd
te horen is − de liedteksten en de zinnetjes − staat
met vertaling in de tekeningen afgedrukt. Achterin
staat ook een woordenlijst. Ook de bladmuziek staat
achterin, voor als u zelf mee wilt spelen.
Op de cd hoort u het verhaal, met de vijf liedjes. Dan
de duidelijk ingesproken Engelse liedteksten. Daarna
de tweetalige woordenlijst. En tot slot de liedjes in
karaoke-versie.
Onze grote dank gaat uit naar juffrouw Annette
Uijttewaal bij wie we zo vaak in de klas mochten
komen. Naar Arno Peeters, die het verhaal van een
mooie soundscape heeft voorzien. Naar Jan-Paul
van der Meij voor het opnemen van de liedjes. En
naar Juliette de Wit, Caroline Torenbeek, Harry
Coenders en Sander Bekkers voor de inspirerende
samenwerking.
Vincent Bijlo en Mariska Reijmerink

Bink
Pip

Oom Bill

Tante Chips

Hello, my name is Bink.
Pleased to meet you.

Hello, my name is Pip.
Pleased to meet you.

hello = hallo
my name = mijn naam
I am six.
my name is = ik heet
Pleased to meet you = Leuk je te ontmoeten
I am = ik ben
one = een
two = twee
three = drie
four = vier
I am six.
five = vijf
six = zes
seven = zeven
eight = acht
nine = negen
ten = tien
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