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De Poep- en pies prinses staat op NUMMER 1! 
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In de 'algemene kinderboeken-lijst' is De Poep- en Pies Prinses zelfs tot de 12de plaats  
opgedrongen.     

Martin & Ans: Het is ook ook een super mooi boek: 11 mei: 17:52 uur

Jessy: Wow, nou ik denk dat als ik het boek zou voorlezen in de klas, dat ie daar ook 
direct op één zou staan! Hahahaha, grappig!: 11 mei: 18:37 uur

Pimm: Dankje Martin en Ans en @ Jessy: juist een extra goede reden om het voor te gaan 
lezen!! Succes ermee! PiMM (auteur van De PPP)… : 11 mei: 19:58 uur

Iris: Mijn moeder heeft hem. Ik ga hem snel eens lenen en waarschijnlijk volgende week 
ook lekker in de klas voorlezen. : 11 mei: 22:32 uur

Pimm: Super Iris, DOEN! Ik zou graag van je horen hoe het is geweest. Zie website: 
www.depoepenpiesprinses.nl voor o.a. e-mail. Succes en veel ondeugend plezier!! 
PiMM : 11 mei: 23:01 uur

Reacties Juf Iris de Laat: 16 juni 2011 (via Hyves Pimm)

---------------------------------------
Van: [hyver=doornroos]Iris[/hyver]
Datum: 2011-06-16 10:43:52
---------------------------------------
[b]de poep en piesprinses[/b]

Beste Pimm,

Op de blog van de Clavis hyves vroeg je me mijn reactie over het boek. 
ik heb zojuist het boek voorgelezen in mijn klas, groep 1-2.
We laten je gelijk de reacties horen: (ik typ en de kids dicteren)

- ik vind het super leuk
 -ik vind hem ook leuk
- ik vond de scheten, boeren en winden heel leuk

http://www.depoepenpiesprinses.nl/
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1255768837&media_secret=PIj2


- het was heel grappig en leuk
- ik vond het leuk dat ze een boer liet
- op het laatst vond ik het leuk dat ze allebei een scheet lieten
- de boeren en scheten waren leuk
- dat ze allemaal vieze woordjes achter elkaar ging zeggen vond ik grappig.
- en ik vond de scheten leuk
- ik vond het leuk dat ze kusten op het laatst.

En hebben we er ook wat van geleerd?????
- dat je op de wc scheten moet laten 
- als je een boer laat moet je je hand voor je mond doen en pardon zeggen
- en dat je geen vieze woordjes mag zeggen

en nog even wat de juf ervan vond:
We hebben eerst uitvoerig de kaft besproken. Toen ze de titel hoorden moesten ze erg lachen. 
Ze hebben geboeid geluisterd. Het duurde voor sommige kinderen wel erg lang.
Na afloop hebben ze een paar minuten gekregen om zelf scheet en boer geluiden te maken. Ze 
kunnen niet wachten om thuis te vertellen dat we dit boek gelezen hebben. Ben benieuwd naar 
reacties van ouders.
De kinderen waren in ieder geval enthousiast. Ik denk dat we dit boek gerust vaker voor 
kunnen lezen! Het was soms hilarisch en kinderen lagen in een deuk. Maar ze hebben er zeker 
ook wat van opgestoken en konden het goed navertellen!

Groetjes Iris de Laat
en alle kinderen van groep 1-2 D basisschool de Bron, Goirle (NL)

Reactie Pimm:

Goedemiddag juf Iris en alle kindjes van groep 1/2,

wat een SUPER DUPER leuke mail heb ik van jullie gekregen. Ik werd er een beetje stil fijn 
en tegelijkertijd ook heel erg blij.

IK vind het superleuk om te lezen dat jullie juf Iris het voor heeft gelezen en dat jullie het zo 
leuk vonden.

Ik ben zelf ook meester (geweest) en daarom vind ik het extra spannend om van een juf én 
van alle kindjes te horen wat jullie van het boek vinden.

Ik heb zelf een dochtertje van 4 jaar, Moira (die staat ook met haar naam voor in het boek) en 
die vind het het leukst als ik voorlees: "ik moet kakken, héél erg nodig kakken" en ze vindt 
het altijd leuk om te zien dat het prinsesje langzaam groter en ouder wordt en op het laatst een 
vriendje (Julius) krijgt en dat ze dan samen scheetjes laten. Om de boer van het prinsesje in de 
badkamer moet ze het hardst lachen!!

En jullie hebben er ook nog iets van geleerd!! Wow, dat is goed om te horen én dat zal 
juffrouw Iris ook wel leuk vinden.
En weet je wat ik nou héél erg leuk vind? Dat jullie juf het voor heeft gelezen: dat doen niet 
alle juffen zomaar hoor !! Een dikke dankjewel voor juffrouw Iris.



Ik denk dat jullie juf dan ook wel een klein beetje een leuke ondeugende juf is, net als 
prinsesje Antoinette. Dat zijn de leukste juffen.

Nou, jullie hebben bijna vakantie, dus alvast een hele, hele fijne vakantie en de groetjes van 
mij, Pimm, van onze dochter Moira én natuurlijk van prinsesje Antoinette en Julius !!

Groetjes uit een regenachtig Eindhoven,

Pimm van Hest


