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ernstig
fatsoenlijk 
aardig
heerlijk 
krachtige 

lastige 
lelijke 
angstig
dagelijks 
gevaarlijk 

droevig 
eindelijk 
lollig 
moeilijk
giftig 

smerig 
treurig 
nauwelijks 
nuttig 
zielig

oneerlijk
verdrietig 
voortreffelijke 
ontzaglijk 
zonnige 

vrolijke 
werkelijk 
sierlijk 
gewoonlijk 
grappig 

natuurlijk
begrijpelijk
toevallig
geduldig
merkwaardig

gezellig
afhankelijk
aanwezig
belachelijk
verstandig

akelig
kinderlijk
ijverig
vriendelijk
misselijk

oneerlijk
onnatuurlijk
behoorlijk 
onzinnig
onnodig

gebruikelijk
verstandig
begrijpelijk
onbedaarlijk 
behaaglijk 

onwerkelijk
begeerlijk
onmenselijk
onbehoorlijk
onverstandig

bedacht 
gedacht
verdacht
bevaren
gevaren
vervaard

begoten
gegoten 
vergoten
gebouwen
bebouwen
verbouwen

geslagen
beslagen
verslagen
gehouden
verhouden
behouden

gezocht
bezocht 
verzocht
beloven
geloven
verloven

genoemd 
benoemd 
vernoemd
bestaan 
gestaan
verstaan

begeven 
vergeven 
gegeven
ongebruikelijk
onbegrijpelijk
ongezellig
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De ezel en de hond

Een ezel woonde bij een baas. Hij was hem trouw. Hij hield van zijn baas. Hij werkte dagelijks 
hard voor hem. De baas zei vaak: “Wat ben jij toch een voortreffelijke ezel.”
Dan gloeide de ezel van trots. Zijn oren leken grappig genoeg nog langer als zijn baas dat zei. 
De ezel voelde zich nuttig en dat was fijn. Het werk dat hij deed was gewoonlijk niet zo moeilijk.

Op een zonnige dag was alles opeens anders. De baas kwam naar de wei en had een jonge hond 
mee. De hond sprong sierlijk in het rond. Hij deed lollig met stokken en stenen. De hond groef 
een enorm gat in de wei. De baas vond dat niet erg. De baas schaterlachte: “Mijn leven is 
eindelijk een feest!”

Dat vond de ezel niet. Treurig en verdrietig liet hij zijn oren hangen. Hij vond het oneerlijk. 
De baas had veel meer aandacht voor die vrolijke hond dan voor hem. Droevig staarde hij voor 
zich uit. “Schiet eens op jij, lelijke ezel!”, zei de baas. De ezel hoorde niet dat de baas dat wel 
aardig zei. Hij kwam nauwelijks vooruit. Dat gat in zijn wei was gevaarlijk, vond hij.

Daar kwam de hond aangerend. Hij had een ontzaglijk grote stok in zijn bek. Hij sprong met die 
stok tegen de baas op. De baas lachte alleen maar. “Doe eens fatsoenlijk jij!”. Dat was alles wat 
hij ervan zei. En daarna aaide en knuffelde hij de jonge hond. “Heerlijk beest van me,” zei hij 
nog. 

“Dat kan ik ook,” dacht de ezel. Hij stopte met zijn werk en pakte de stok van de hond. Toen 
nam hij een aanloop. Net als de hond. “Hé ezel, rustig aan!”, riep de baas nog. Maar het was 
te laat. Met een krachtige sprong botste hij tegen de baas. Hij sloeg zijn voorpoten tegen de 
schouders van de baas. Hij likte zijn handen. Hij schudde zijn kop met de stok er nog in. 

Toen was de baas niet meer zo aardig. 
“Weet jij wel hoe gevaarlijk dat is?” riep hij tegen de ezel. Hij was giftig van woede. Hij sloeg de 
ezel. “Moet je zien hoe smerig ik ben. Het is werkelijk heel dom van je. Lastige ezel.” Hij sloeg 
het vuil van zijn kleren. Hij raapte de stukken van de stok op. Niemand wilde er meer mee 
spelen. De ezel rende bokkend weg.

De hond was angstig. Hij lag in elkaar gedoken en jankte een beetje. 
De ezel was zielig. Hij stond in een hoekje van de wei en wiegde met zijn ezelskop heen en weer. 
Zij oren hingen, zijn staart hield hij heel strak tegen zijn lijf.
De baas sprak ernstig: “Nu niet meer zo treurig jullie. 
Een ezel is een ezel en een hond is een hond.”
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babbelen
badderen
bedelen
bibberen
dobbelen
fluisteren

hakkelen
hobbelen
huiveren
huppelen
jammeren
kakelen

keuvelen
kinderen
knabbelen
krabbelen
kuieren
kwispelen

luieren
luisteren
lummelen
mekkeren
mompelen
mopperen

mummelen
ouderen
pimpelen
poedelen
pruttelen
rebbelen

rimpelen
roddelen
schrompelen 
smiespelen 
snotteren
snuffelen

spetteren
stamelen
stotteren
strompelen
struikelen
tetteren

treuzelen
trippelen
waggelen
wandelen 
winkelen
worstelen

sukkelen
rekenen
regelen
tekenen
zeveren
zevenen

eieren
effenen
emmeren
engelen
enkelen

hagelen
hakkelen
hameren
hengelen
hinderen

knetteren
knikkeren
knuffelen
knutselen
kreukelen

leveren
liederen
mazelen
mosselen
oefenen

takelen
tikkelen
tinkelen
toveren
trappelen

priegelen
puzzelen
regelen
rekenen 
rinkelen

ophoepelen
opstapelen
optrommelen

overmeesteren
overrompelen
overwinteren

uitrekenen
uitstippelen
uitvogelen
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De kinderen:
Ze mompelen, ze smiespelen, 
ze mekkeren, ze stotteren,
ze kakelen, ze roddelen,
ze babbelen, ze snotteren,
ze tetteren, ze keuvelen,
ze stamelen, ze fluisteren,
ze hakkelen, ze rebbelen,
ze jammeren, ze luisteren!

De ouderen:
Ze struikelen, ze strompelen,
ze waggelen, ze pimpelen,
ze huiveren, ze bibberen,
ze mopperen, ze rimpelen,
ze winkelen, ze mummelen,
ze hobbelen, ze kuieren,
ze pruttelen, ze schrompelen,
ze dobbelen, ze luieren.

De hondjes:
Ze snuffelen, ze trippelen,
ze huppelen, ze kwispelen,
ze treuzelen, ze bedelen,
ze lummelen, ze sukkelen,
ze poedelen, ze badderen,
ze spetteren, ze knabbelen,
ze wandelen met kinderen,
ze worstelen, ze krabbelen,
en hondjes rijmen niet.
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taxi
box
Felix
extra
expres

claxon
sfinx
saxofoon
altsax
sopraansax

exemplaar
examen
hoestelixer
expeditie
extreem

mixer
luxe
Alex
triplex
export
faxen

Max
maxi
Maxima
maximaal
maximum
maximonster

textiel
exact
extreem
excuus
extern
complex

Ajax
Obelix
Asterix
Beatrix
Mexico
Alexander

fietstaxi
gebouwencomplex
maxicosy
luxaflex
experiment
staafmixer

extraatje
examenfeest
lynx
waxinelichtje
Ajaxstadion
taximeter
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Twee x vragen

1.
De saxofoon van Felix en de claxon van de taxi

Op een dag was het examen van geluid.
De altsax schreef zich in. Een altsax is een saxofoon die lager klinkt dan de sopraansax. 
‘Excuseer,’ drong ineens de claxon voor, ‘mag ik eerst? Ik was expres vroeg van huis gegaan. 
Mijn taxi kan niet zonder mij vertrekken. En Felix moet op tijd op school zijn.’ 
Zo ontdekten de claxon en de saxofoon dat ze exact evenveel haast hadden. 
Ze kozen voor een duet, dan kostte het examen geen extra tijd. 

En nu vraag ik aan jullie: wat hebben zij ontdekt?

2.
De reiziger en de kameel

Een reiziger ging weer eens op reis. Op wereldreis dit keer. Hij nam kleren mee voor extreem 
warme dagen en extreem koude nachten. En voor alles er tussenin. Hij deed zijn tandenborstel 
in een box, goed beschermd tegen zand en water. Hij nam voedsel mee en een reserve voorraad 
drinken. En medicijnen voor als hij buikpijn zou krijgen. Ook een hoestelixer, tegen de hoest 
natuurlijk. En een exemplaar van een woordenboekje voor alle wereldtalen. Dundruk.
Hij nam ook zijn kameel mee. Voor zijn kameel nam hij extra water mee. Kamelen eten wel wat 
ze tegen komen, maar eindeloos zonder water kunnen ze niet. 
Zo ging hij op expeditie. Na drie weken hebben ze een sfinx gezien.

En nu vraag ik aan jullie: in welk land zijn zij gekomen?
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chef
lunch

chagrijnig
nonchalant
chimpansee

charmant
cheffin
chimpansees

brunch
chic
chips
chalet

Chili
chirurg
ketchup
lunchen

Chileens
China
poncho
Chinees 

parachute
architect
chocola
machinist

machine 
charmante
affiche
marcheren

manchet
chocolade
vliegmachine
lunchpakket

chagrijnige
chocolademelk
mannetjeschimpansee

nonchalante
paprikachips
parachutespringer

regenponcho
rekenmachine
tomatenketchup
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De chimpansee en de stille vijver.

Midden in het bos ligt de stille vijver. Het rimpelloze donkere water glinstert in het zonlicht. De 
dieren komen er graag. Het is goed toeven in de schaduw en het water is heerlijk koel. Ook de 
apen komen er veel. Zij zijn de druktemakers van deze rustige plek. De grootste druktemaker is 
een chimpansee die Chef wordt genoemd. Meestal zit hij chagrijnig aan de waterkant, terwijl 
zijn charmante vrouwtje hem zit te vlooien. 

Ook vandaag zit de chef brommerig voor zich uit te kijken, terwijl de jonge chimpansees elkaar 
achterna zitten in de bomen. Nonchalant slingeren ze van tak tot tak. Hun gekrijs galmt over het 
water.

Plotseling schrikt iedereen op. Een luide plons. Wat was dat? Het is ineens doodstil. Alle apen 
rennen weg van het water. En dan gilt iedereen door elkaar:

‘Plons, er klonk plons, hoorde jij ook plons? Chef, wat was die plons? Cheffin, hoorde jij ook 
plons? Wat is plons? Ik hoorde plons. Ik hoorde óók plons! Plons is gevaarlijk! Weg met plons. 
Wij willen geen plons. Plons moet weg. Plons is eng. Plons is héél groot. Plons is héél gevaarlijk 
voor chimpansees. Plons eet ons op. Plons eet ons als lunch. Wij zijn plonslunch. Plons maakt 
ons dood. Chef, help ons tegen plons.’
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cello
cellist 
citrusvruchten

citroen
cel
centrum

cipier
cijfer
centraal

ceremonie
citrusfruit 
cirkeltje

ceremoniemeester
cirkel 
cijfer

cirkeltjes
citrusplanten 
citrusbomen

cent
recept
cement
proces
pincet

ambulance
balanceren
medicijn 
medicijnen
cellen

centimeter
december
lucifer
cirkelzaag
centen

cirkelde
centrale
cijfertjes
citroenen
precies

cirkelen
cirkelvormig
citroentje
celletje
centjes

stadscentrum
dorpscentrum
citroengeel
cijfersloten
lucifershoutje

verschillende
herfst
droevige
wasmand
hoera
vreemde

honing
allerlei
suiker
gelukkig
bezem
grasveld

strijkijzer
zwaard
ooievaar
kalender
hengst
luiers

paleis
nagellak
schilderij
geschiedenis
bangerik
iedereen

twijfelaar
bijvoorbeeld
intussen
kwaliteit
interessant
overal

kilometers
tovenaar
uren
meteen
woonwagen
rauwe

schuw
drab
kromst
groeit
zwakst

lammetje
badje
kastje
ommetje
droompje

fietssloten
handdoeken
jaszakken
achterruit
afvalbakken
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De cello 
Weet je wat een cello is? Dat is een vrij groot strijkinstrument met vier snaren. Je bespeelt een 
cello altijd zittend. De cellist strijkt met de haren van de strijkstok over de snaren. Je kunt zien dat 
de cello familie is van de viool. 

De citrusvruchten
Weet je wat citrusvruchten zijn? Dat zijn vruchten die groeien aan citrusplanten of citrusbomen. 
De bekendste citrusvruchten zijn de sinaasappel, de citroen en de mandarijn. Maar ook de limoen 
en de grapfruit horen tot de familie van de citrusvruchten. Meestal is citrusfruit zuur van smaak.

De cipier
Weet je wat een cipier is? Dat is iemand die gevangenen bewaakt. Een gevangenbewaarder. De 
cipier kan de cel openen en sluiten. Vroeger had de cipier veel sleutels, tegenwoordig opent hij 
de cellen niet meer met de hand. 

De ceremonie
Weet je wat een ceremonie is? Een ceremonie is een plechtigheid die bij een belangrijke 
gebeurtenis wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een trouwerij of een doop, of een begrafenis. 
Bij een ceremonie heb je vaak een ceremoniemeester. Die regelt dan dat alles goed gaat.

Het centrum
Weet je wat centrum betekent? Het betekent ‘punt of gebied in het midden’. Probeer maar uit: 
Zet een cirkeltje midden op een papier. Schrijf in die cirkel een cijfer. Nu staat het cijfer in het 
centrum van het papier. Het cijfer staat centraal. Snap je nu waarom iedere stad ook een centrum 
heeft? Het is het midden van de stad. Een centraal station is het belangrijkste spoorwegstation 
van een stad.
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fazant
kameel
banaan
kabaal
adres
lawaai

palet
paniek
alarm
manier
matras
talent

apart
paleis
jaloers
tabak
fabriek
barak

kapot
matroos
tapijt
tablet
april

baviaan
kabeljauw
karekiet
papegaai
paraplu

parasiet
karavaan
kapitein
amusant
anoniem

kanarie
barakken
kazerne
kabouter

familie
agenda
karakter
marathon

amuseren
avonturen
salamander
catastrofe

adres
papier
paneel
agent
kanon
fagot

kapel
patroon
katoen
raket
lakei
katrol

apart
kanaal
asiel
japon
satijn
tarief

station
azijn
Manon
balans
kadet
natuur

kaneel
plafond
patat
bazaar
Katrijn
galant

amandel
garage
kalender
karate
tabellen
bagage
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Raadsels

Dierenraadsels over de baviaan, fazant, kabeljauw, kameel, kanarie, karekiet, papegaai, parasiet, 
salamander

Ik eet bananen en maak veel kabaal. Ik amuseer mij graag. Ik heb geen vast adres. 
Rara, wie ben ik?

Ik kan vliegen en maak graag lawaai. Op een schilderspalet vind je alle kleuren van mijn veren. 
Ik ben snel in paniek en dan sla ik alarm op mijn eigen manier. 
Rara, wie ben ik?

Ik word het schip van de woestijn genoemd. Soms wordt mijn wol in een matras gebruikt. Ik loop 
vaak mee in een karavaan.
Rara, wie ben ik?

Ik kan vliegen en heb talent voor zingen. Er worden zelfs zangwedstrijden voor mij georganiseerd. 
Soms in april. Vind je dat niet apart? Ik woon wel eens in een paleis, maar vaker in een 
bejaardenhuis. Ik ben beroemd om mijn gele kleur.
Rara, wie ben ik?

Ik ben een vogel, maar kan niet goed vliegen. Daarom ben ik best jaloers op andere vogels. Ik 
heb de kleur van tabak. Ik kan overal wonen: in lege fabrieken, bij barakken, in de buurt van een 
kazerne. Als ik schreeuw, schrik je je kapot. 
Rara, wie ben ik?

Ik kan goed zwemmen. Ik ga vaak op avontuur. Dan zie ik kapiteins abrikozen eten, of matrozen 
met een paraplu zwemmen. Zo proberen ze hun agenda droog te houden. Dat is erg amusant. 
De eerste drie letters van mijn naam zijn hetzelfde als die van kabouter.
Rara, wie ben ik?

Ik loop zo snel dat ik de marathon zou kunnen winnen. Ik vervel. Ik heb een wat schichtig karakter. 
Soms verdwijn ik onder een tapijt. Ik ben familie van de kikker.
Rara, wie ben ik?

Ik leef op planten of dieren. Die eet ik stiekem op. Soms ook op mensen. Dat vinden ze niet fijn. 
Zo maak ik ze kapot. Een tablet van de dokter helpt tegen mij. En voorkomt een catastrofe. Ik wil 
graag anoniem blijven.
Rara, wie ben ik?

Ik leef in het riet. Je ziet me niet. Ik ben de…
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cobra
cavia
cactus
cola

directeur
carnaval
popcorn
cacaoboon

macaroni
componist
cacao
acrobaat

complimenten 
vogelconcert

Canada
conducteur

speculaas
acteur

dicteewoorden
combinatie
Columbus
contact
speculaasje

cobra’s
cocon
cursus
dictee
attractie

club
cassis
respect
risico
clip

cavia’s
closetpapier
categorie
concentratie

concert
circus
viaduct
combinatie

compost
direct
telescoop
acrobatiek
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De cobra en de cavia

cavia: Hallo cobra.
cobra: Hallo cavia.
cavia: Ik verveel me.
cobra:  Ik ook.
 Zal ik je opeten?
cavia: Nee, dan verveel ik me nog steeds, maar dan in jouw buik.
 Zal ik anders jou opeten? 
cobra:  Nee, dat kan niet, een cavia eet geen cobra.
cavia: Zal ik je een raadsel opgeven?
cobra:  Mij best.
cavia: Het is een bruin en klein vruchtje en je maakt er cacao van.
cobra: Een koffieboon.
cavia: Nee, natuurlijk niet suffie, een cacaoboon. Nou jij.
cobra: Het is een plant en hij prikt en hij groeit in de woestijn.
cavia: Een roos.
cobra: Nee, natuurlijk niet suffie, die groeit toch niet in de woestijn?
cavia: Een woestijnroos?
cobra: Fout, een woestijnroos heeft geen stekels.
cavia: Zand in mijn ogen dan?
cobra: Nee suffie, dat is toch geen plant? Een cactus, het is een cactus.     
 Nou jij weer.
cavia: Een feest met toeters en bellen.
cobra: Mijn verjaardag.
cavia: Nee, als jij jarig bent zijn er geen toeters en bellen. 
cobra: Jouw verjaardag dan?
cavia: Nee, het is gewoon carnaval. Nu een beroepenraadsel.
cobra: Het hangt in de lucht in de nok van een tent.
cavia:  Een directeur op vakantie?
cobra:  Fout.
cavia: Een acteur die probeert te vliegen.
cobra: Bijna.
cavia: Een componist die een vogelconcert heeft geschreven.
cobra: Dat is toch niet bijna!
cavia: Een conducteur van een vliegtuig?
cobra: Dat bestaat niet. Die heet purser. Het is gewoon een acrobaat.
cavia: Uit Canada?
cobra: Dat kan, maar het hoeft niet.
cavia: Nu een eetraadsel. Het is wit en bestaat uit kleine dingetjes.
cobra: Macaroni.
cavia: Nee, lekkerder.
cobra: Speculaas.
cavia: Dat is niet wit.
cobra: Popcorn?
cavia:  Ja, met een glaasje cola. Mijn complimenten.
cobra: Ik krijg er trek van.
cavia: Dan denk ik dat ik maar eens ga.
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thee
Thomas
Thais

thuis
Thailand
Thea

thermosfles
Thijs
Thaise

theater
kathedraal
methode
thema

Athene
apotheek
stethoscoop

bibliotheek
thermometer
apotheker

theedoos
theekopje
theelepeltje
theemuts
theepot

thuishaven
thuiskomst
thuisblijven
thuiskeer
thuiskomen

Liesbeth
Jonathan
Tholen
Athena
Theo

theaterbon
theaterbezoek
theatermaker
theaterschool
theaterstuk

thermometers
thermoskan
thermiek
thermostaat
thermo-ondergoed

theevisite
theekransje
thans
Thailands
theatertechniek

orthodontist
discotheek
methodiek
kathedralen

theetafeltje
themapark
theezeefje
thaiboksen

Drenthe
rekenmethode
thuislaten
thee-ei

theorie
theorie-examen
theorieles
theoriegedeelte

theedoek
thuisbankieren
therapie
stethoscoop

Thijs-Jan
theoloog
Theodorus
thermometerschaal
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Thea’s tongbrekers

Thomas drinkt thee.
Thomas en Thijs drinken thee.
Thomas en Thijs drinken Thaise thee.
Thomas en Thijs drinken Thaise thee uit een thermosfles.
Thomas en Thijs drinken thuis Thaise thee uit een thermosfles.
Thomas, Thea en Thijs drinken thuis Thaise thee uit een thermosfles.

Theo is thuis.
Theo is thuis in het theater.
Theo is thuis in het theater in Athene.
Theo is thuis in de bibliotheek van het theater in Athene.
Theo is thuis in de bibliotheek van het theater in Athene naast de kathedraal.
Theo en Thea zijn thuis in de bibliotheek van het theater in Athene naast de kathedraal.

Thea is in de apotheek.
Thea koopt in de apotheek een thermometer.
Thea koopt in de apotheek van de apotheker een thermometer.
Thea koopt in de apotheek van de apotheker een thermometer en een stethoscoop.
Thea koopt in de apotheek van de apotheker een methode voor het gebruik van een 
thermometer en een stethoscoop.
Thea koopt in de apotheek van de apotheker een methode met als thema het gebruik 
van een thermometer en een stethoscoop.
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cadeau
plateau
niveau
bureau
plumeau

kaasplateau
fricandeau
bergplateau
zangniveau
bureaustoel

Bordeaux
cadeautje
reisbureau
waterniveau
bureaublad

cadeautafel
verjaarscadeau
cadeautjeswinkel
niveauverschil
bureaulamp

plateauzool
rekenniveau
cadeaubon
cadeaupapier
bureaulaatje

cadeauverpakking
bureauchef
cadeau-idee
bureautje
bureauagenda

gezanik
droevig
gewond
mekkeren
harig
vettig
behoorlijk

tekenen
vliegeren
onbedaarlijk 
handelen
betoveren
tetteren
geworden

geweldig
machtig
gewone 
moedig
gewoonte
gezellig
behaaglijk 

 
tegenwoordig
achterdochtig
alhoewel
Afrikaanse
celliste
speculaasje

dicteewoordjes
thermometer
apotheek
concentratie
cirkeltje
cursus

cijferslot
lucifershoutjes
chagrijnig
excuus
exemplaar
jammeren

taxistandplaats
krabbelen
extreem
regenponcho
onbegrijpelijk
verstandig

televisie
ijverig
gestaan
cavia’s
salamander
saxofoon

charmant
China
thuiskomst
modderbad
thee-ei
schreeuw
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Hoe het verder ging met de raaf en de vos

Jullie weten al dat raven van kaas houden. 
Maar weten jullie ook nog hoe het komt dat de raaf denkt dat hij goed kan zingen? 

Op een bergplateau vlakbij Bordeaux, stond een bureau met een kaasplateautje. ‘Zou dat een 
cadeau voor mij zijn?’ dacht de raaf. En hij nam een stukje. Tenslotte was hij dol op cadeautjes, 
zeker in de vorm van kaas. 
Een vos kwam aangeslenterd. Zijn pluimstaart leek wel een plumeau. 

‘Goh raaf, hoe staat het met je zangkunsten?’ 
‘Op niveau,’ mompelde de raaf met volle mond, terwijl hij voor alle zekerheid opvloog van het 
bureau. Hier trapte hij niet voor de tweede keer in. 

Via de bureaustoel klom de vos op het bureau. ‘Zo zo, ook nog fricandeau,’ zei hij tevreden. 
En hij at het hele kaasplateau leeg. 
De raaf intussen was in de boom aan het oefenen in krassen en krijsen. Hij was zijn zangniveau 
aan het verbeteren dacht hij. 

‘Prachtig, prachtig,’ zei de vos, terwijl hij zijn lippen nog eens aflikte.
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ruïne
ruziënde 
Pyreneeën 

drieën
knieën
melodieën

mozaïeken
tweeëndertig
feeërieke

Italië
Australië
Brazilië
Sardinië
Maleisië

pinguïn
skiën
feeën
zeeën
sleeën

ideeën
getweeën
moskeeën
geërgerd
beëindigd

geïnformeerd
geïnterviewd
geïrriteerd
geërfd
geïnteresseerd

Argentinië
Californië
Scandinaviër
Oceanië
Ethiopiër

tatoeëren
tweeënveertig
drieënzestig
kopiëren
egoïstisch

knarst
krenkt
groenst
spruitjes
stronk

flinkst
dramt
durft
hoorns
fronst

grammetje
branie
dienstbaar
beleg
dame

cobra
bureaublad
jodelen
theemuts
centimeter
marathon

thermosfles
cadeau
cel
medicijnen
attractie
kanariepietje

Athena
cacao
centraal
chips
waterniveau
kabeljauwsalade

kanon
cellist
citroen
exact
bedankt

kooien
bloesem
lachen
trapeze
gekkerd

genoeg
verkeerd
bedaarde
verlossing
misschien
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Genieten

In de hoogte een ruïne.
Een ruïne? Een ruïne!
Met zijn drieën 
op een berg.

Moeie knieën van het klimmen.
Keramieken mozaïeken, 
tweeëndertig melodieën
en een ruziënde dwerg.

En een ruziënde dwerg?
Feeërieke vergezichten,
verre verten ver vandaan.
In de Franse Pyreneeën
zijn wij dagen blijven staan.
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komisch
logisch 
medisch
chemisch
Perzisch
technisch

komisch
logisch 
medisch
chemisch
Perzisch
technisch

chaotisch
hysterische
fantastisch
elektrische
gigantisch
allergische

chaotisch
hysterische
fantastisch
elektrische
gigantisch
allergische

vulkanisch
specialistisch
theoretisch
vegetarisch
Belgische
Atlantische

vulkanisch
specialistisch
theoretisch
vegetarisch
Belgische
Atlantische

tropisch
magisch
tragisch
Indisch

islamitisch
alfabetisch
optimistisch
Aziatisch

automatisch
telefonisch
Scandinavisch
acrobatisch

Arabisch
atletisch
botanisch
exotisch

Egyptische
dramatische
romantische
melodische

hectisch
Tsjechisch
Russisch
ritmisch
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Een komisch gesprek

Gisteren hoorde ik een komisch gesprek in een Belgisch restaurant. We waren daar gestrand 
na een fantastische zeilweek bij de Atlantische oceaan. Het was een gigantisch leuke week 
geweest en die sloten wij af met een vegetarische maaltijd. Ik begreep helemaal niets van 
dat gesprek. Jij wel?

A: Bij het repareren van een elektrische fiets heb je technisch inzicht nodig.
B: Dat is logisch.
A: Maar ze vroegen of ik ook chemisch en medisch onderlegd was. Snap jij dat nou?
B: Heel typisch, die specialistische kennis heb je toch niet nodig? Als ze nou iets 
 economisch vroegen…
A: Ik vond ze ook behoorlijk kritisch en bovendien werd ik afgeleid door mijn allergische  
 reactie op de Perzische kater die er rondliep. Mijn niesbui leek wel een vulkanische 
 uitbarsting.
B: Werd je dan niet heel chaotisch daarvan?
A: Meer hysterisch eigenlijk, al mijn theoretische kennis was verdwenen.
B: Blij dat je niet aangenomen bent. 

Kunnen jullie ook een gesprekje voeren met tropisch-woorden?
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pinda’s
mango’s
dingo’s
ara’s
oma’s
opa’s

kiwi’s
zebra’s
grutto’s
echo’s
gekko’s
kassa’s

auto’s
panda’s
lama’s
massa’s
salto’s
kilo’s

beo’s
koala’s
gorilla’s
flamingo’s
paprika’s
paraplu’s

vrachtauto’s
sportauto’s
lesauto’s
huurauto’s
sloopauto’s
transportauto’s

foto’s
menu’s
schema’s
dia’s
ski’s
komma’s

’s morgens
’s avonds
’s middags
’s nachts

’s ochtends
’s zomers
’s winters
‘s werelds

’s woensdags
’s zaterdags
’s zondags
’s maandags

iglo’s
Eskimo’s
agenda’s
piano’s

banjo’s
poema’s
pasta’s
drama’s

tandpasta’s
programma’s
weekagenda’s
dagmenu’s

zet ‘m op
’t plein
’n bed
’t bos
’t regent
‘k heb

d’r tas
zo’n trek
z’n school
d’r fiets
m’n oom
‘t eerst

Ga je ’t doen?
‘k Denk ’t wel.
‘k Geloof ‘t niet.
Da’s jouw probleem.
Ik heb ‘m!
’k Heb je.

’t doek
drama’s 
d’r in
’n huis
luchtfoto’s
rodeo’s

’s nachts
tango’s 
mestsilo’s
trapauto’s
’n liedje
‘s werelds

’t Zwarte Woud
’s-Hertogenbosch
z’n oma’s
’s-Gravenhage
wekkerradio’s
’t laatste woord
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In de dierentuin

Veel opa’s en oma’s bezoeken ’s zaterdags met hun kleinkinderen de dierentuin. Het is 
’s ochtends vroeg. Het is nog niet druk. Ze parkeren hun auto’s vlak bij de ingang. En lopen 
via de kassa’s naar binnen. De kleinkinderen kijken hun ogen uit. De ara’s vliegen met ze mee. 
Dan doen ze ’s morgens vaker, vooral ’s zomers. ’s Winters vinden ze dat te koud en daarbij 
ze zijn ook bang voor paraplu’s. Die heb je ’s winters vaker. 

De kleinkinderen:  Kijk! Zebra’s en panda’s!
De ara’s:    Kijk! Zebra’s en panda’s!

De kleinkinderen:  Er zijn ook flamingo’s en lama’s en koala’s.
De ara’s:   Er zijn ook flamingo’s en lama’s en koala’s.

De kleinkinderen:  Die beo’s eten kilo’s paprika’s.
De ara’s:   Die beo’s eten kilo’s paprika’s.

De kleinkinderen:  De orka’s eten ’s woensdags massa’s vis.
De ara’s:   De orka’s eten ’s woensdags massa’s vis.

De kleinkinderen:  Ieks, de poema’s eten vlees.
De ara’s:   Ie-ie-ie-ie-ie-ie-ieks, de poema’s eten ons!

De kleinkinderen:  De gorilla’s maken salto’s.
De ara’s:   De gorilla’s maken salto’s.

De kleinkinderen:   Zouden gekko’s kiwi’s eten?
De ara’s:   Kiwi’s eten?

De kleinkinderen:  Zitten daar nu grutto’s op die auto’s?
De ara’s:   Zitten daar nu grutto’s op die auto’s?

De kleinkinderen:  De dingo’s eten geen mango’s.
De ara’s:   Eten de dingo’s geen mango’s?

De kleinkinderen:  Wat doen die ara’s? Het lijken wel echo’s?
De ara’s:   Wat doen die ara’s? Het lijken wel echo’s?

De kleinkinderen:  Kopen we pinda’s?
De ara’s:   Mogen wij ook pinda’s? Mmmmm!
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Je ziet y je leest /ie/

hobby
puppy
pony
rugby
baby
python

Wendy
Lelystad
Jenny
Harry
lolly
pyjama

sorry
Cindy
jury
typisch
type
pyromaan

Je ziet y je leest /j/

mayonaise
yoghurt
yoga
yup
yes

Je ziet y je leest /i/

lynx
gym
gymnastiek
Egypte
symbool

Je ziet y je leest /i/

symfonie
dyslexie
gymspullen
sympathiek
crypte

Je ziet y je leest /ie/

penalty
synagoge
systeem
labyrint
dynamo

hyena
hyacint
Pyreneeën
kinderjury
intercity

buggy
xylofoon
mythe
hygiënisch
mysterie

Door elkaar uit het versje

intercity
puppy
yoga
sympathiek

pony
mayonaise
pyromaan
gymnastiek

hygiënisch
sorry
labyrint
python

systematisch
dyslexie
hyacint
jury

rugby
xylofoon
penalty
Kitty

mythe
synagoge
yoghurt
baby



Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh, BVS-schooladvies ©
Kopiëren is alleen toegestaan voor eigen gebruik

klas 3 maand 3Leesblad 13 lolly en gymwoorden 

Aftelversje

mayonaise 
sympathiek
jury
mythe
gymnastiek

hyacint
synagoge
labyrint
regenbogen

sorry
pony 
Lelystad
yoga
yoghurt
babybad

penalty
intercity
dyslexie
Hello Kitty

xylofoon
pyromaan
rugby
python
laat maar staan

hygiënisch
puppyblaf
systematisch
jij bent af



Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh, BVS-schooladvies ©
Kopiëren is alleen toegestaan voor eigen gebruik

klas 3 maand 4Leesblad 14 lange woorden

toch
echt
zeurt
zullen
verwend

springen
kerst
precies
Pieter
Sander

hondje 
lijstje
bommetje
mooiste
zoveel

zwembad
oudjaar
duikplank
buurman
vuurwerk
benauwdheid

zomer
spelen
oma
super 
vaker
opa

spinnen
bakken
zwemmen
jammer 
sokken
lekker

Sinterklaas
voetbaltrui
eigenlijk
ontzettend 
logeren
helemaal

genoeg 
gelezen 
geweldig
geheimen 
gekregen
bekijken

chocoladeletter
pannenkoeken
sinterklaascadeau
vergrootglas
kerstvakantie 
Doordewind

toevallig
zorgvuldig
plezierig
voorlopig
reusachtig

tachtig
negentig
honderd
veertig
dertig

zevenentachtig
vierennegentig
honderdtwaalf
vijfenveertig
drieëndertig

verdrietig
ziekenhuis
waterweg
typische
ontploffing

merkwaardig
konijnen
probeerden
overkant
kippenhok

kennismaken
uitproberen
boterhammen
zesenvijftig
opgehemeld

vuurspuwer
overdreven
onzorgvuldig
afgewezen
woensdagmiddag

wedstrijdje
traptechniek
kleedkamer
scheidsrechter
waarschuwing

acrobaten
circusnummer
ontploffing
kikkersprongetje
onbeschrijflijk
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Lieve oma,

Hoe gaat het met jou? Heb je nog steeds zo’n last van benauwdheid? En hoe gaat het met 
opa? Gaat hij nog steeds drie keer per week met de buurman naar het zwembad? Mama 
vindt dat alle mensen eigenlijk vaker zouden moet zwemmen. Ik houd van zwemmen. 
Vooral in de zomer. Want dan kun je zo lekker spelen in het zwembad. En van de duikplank 
af springen, bommetje.
De winter vind ik ook leuk. En Kerst. En oudjaar. Dit jaar mag ik helpen met het vuurwerk. 
Pieter zegt dat er sneeuw komt met kerst. Dat hoop ik maar. Weet je wat ik het mooiste 
sinterklaascadeau vind? Mijn voetbaltrui. Die vind ik echt geweldig. Wil je weten wat ik nog 
meer kreeg? Ik maak een lijstje voor je:
1.  Voetbaltrui – helemaal super
2.  Sokken – stom. Maar ze zijn wel mooi.
3.   Boek – het heet: De geheimen van Sander Doordewind. Ik weet nog niet of ik het mooi 

vind, want ik heb het nog niet gelezen.
4.    Een vergrootglas om spinnen mee te bekijken – héél leuk. Maar er zijn nu niet zoveel 
 spinnen.
5.   Een chocoladeletter – jammer genoeg puur, ik houd meer van melk

Oma, vind je ook niet dat Lars ontzettend verwend doet? Hij heeft heel veel gekregen. 
Maar hij zeurt de hele tijd, omdat Sinterklaas hem geen hondje gaf. Stom!

Oma, mag ik in de kerstvakantie bij je logeren? En zullen we dan pannenkoeken bakken? 
Het mag wel, toch?

Groetjes! Noa

Lieve Noa,

Wat gezellig, om een brief van je te krijgen. En zo’n lange!
Natuurlijk mag je komen logeren. Dat vindt opa ook heel gezellig. Hij verheugt zich al op de 
pannenkoeken. 
Ik denk dat je pas na oudjaar wilt komen? Vraag maar of mama mij even belt, om het precies 
af te spreken. 

Dikke kus van je oma.
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tram
jam
fan
jack
flat
jazz

cape
cake
tanks
frame
race
safe

on
off
show
cross
goal
rap

joggen
jogging
weekend
planning
return
poster

trainen
camping
allround
stopwatch
T-shirt
keeper

mail
jeep
chips
down
stick
rails

paperclip
cockpit
jerrycan
laptop
service
tandem

sticker
plastic
playback
parttime
handicap
computer

memory
dashboard
jetlag
pick-up
nylon
caravan

jampot
tramhalte
flatgebouw
cakemeel
regencape
fanclub

computerfanaat
hardrocker
tramconducteur
chocoladecake
jazzcafé 
tankstation

Nancy
trainingsschema
laptopcover
smartphone
app
downloaden

freak
nerd
nerdy
airco
shampoo
conditioner

aftershave
bodylotion
organic
cheesecake
hair
care

intensive care
store
book
laser
game
love
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Opdracht:

wat
Kies een van onderstaande nummertjes. Dit zijn de woorden die je moet gebruiken. Maak 
van deze acht woorden een verhaaltje, of een gedicht, of een rap. Je mag er natuurlijk ook 
andere woorden bij gebruiken. Schrijf het netjes op. Nu hebben jullie een leesblad gemaakt.

hoe
Je mag samenwerken. Studeer je eigen leesblad in. Je gaat het aan de klas laten horen. 
Aan het einde van de week voer je het uit.

race – stopwatch – keeper – tandem – fan/fanclub – trainen/trainer – goal – cross 

jam – cake – weekend – camping – caravan – chips – joggen/jogging – love

cape – plastic – aftershave – shampoo – conditioner – nylon – show – hair

tram – rails – service – cockpit – handicap – on – off – safe

laptop – computer – stick – mail – game – nerd – freak – app

smartphone – downloaden – nerdy – allround – poster – fan/fanclub – laser- camping

paperclip – parttime – laptopcover – book – sticker – stopwatch – computer – planning 

flat – jazz – cake – airco – smartphone – jetlag – tram – show 
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politie
locatie
garantie
traktatie
attentie
informatie

consumptie
arrestatie
frustratie
combinatie
felicitatie
administratie

actie
functie
gratie
variatie
generatie
emotie
arrestatie

natie
spatie
optie
reparatie
vakantie
reactie

fictie
fractie
reactie
directie
attractie
redactie

instantie
ambitie
conditie
relatie
statiegeld
illustratie

tegenwoordig
verkeersregels
computer
service
python

labyrint
’t is 
‘k heb
allround
trainer

pinda’s
’s nachts
vegetarisch
bezemen
tropisch

dingo’s
show
logeren
elektrisch
gezellig
nadoen

zet ‘m op
beheersen
snelheid
tempo
gelezen
burgemeester

knapperd
nylon
caravan
opknapper
lachbui
schoolplein

aftershave
kerstvakantie
penalty
jury
gorilla’s
chimpansees

apenrots
vlooien
smartphone
weekendtasje
intercity
tramrails

treinreisjes
waterijsjes
vulkanisch
manegepony
kelderopruiming
vlooienmiddel
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De politie en de Jarige Job

Politie:  Attentie attentie, stop! Ik eis informatie over de inhoud van de doos.
Jarige Job:  Ja…ziet u, ik ben vandaag jarig. Dit is mijn traktatie.

Politie:  Oh, dat is een felicitatie waard! Van harte. En waaruit bestaat de traktatie?
Jarige Job:  Het is een consumptie. Ik heb gekozen voor veel variatie.

Politie:  Ah, voor iedere generatie wat? Zit er ook garantie op?
Jarige Job:  Garantie? Op een traktatie? Wat een rare combinatie.

Politie:  Naar welke locatie bent u onderweg?
Jarige Job:  Naar het lokaal naast onze administratie. Maar nu moet ik in actie komen.  
  Anders loopt de frustratie op.

Politie:  Tuttut, niet zoveel emotie.
Jarige Job:  Een arrestatie?

Politie:  Dat hoop ik toch niet. Ik verleen je gratie. Vanuit mijn functie mag ik dat.
Jarige Job:  Wat praten wij deftig hè? Ik bevind me nu toch in een penibele situatie…

Politie:  Hoezo?
Jarige Job:  Mijn ijsjes smelten.
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station
nationaal
traditioneel 
internationaal
sensationeel
emotioneel

functionaris
patio
traditionele
sensationele
emotionele
initiatief

stations
nationale
initiatieven
functioneren
internationale
stationnetje

operatie
injectie
receptie
concentratie

instructie
prestatie
presentatie
recreatie

justitie
inspectie
sensatie
consumptie

politiepet
politieauto
politiepaarden
grenspolitie
waterpolitie
politiefluitje

garantiebewijs
felicitatiekaartje
directiekamer
attractiepark
instructietafel
treinstation

metrostation
injectienaald
operatieschort
conditietest
busstation
actieaanbieding
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Het station

Op een klein stationnetje heel vroeg in de ochtend
arriveerde de internationale trein uit Vladiwostok.
Het was een sensationeel moment. 
Nooit was op een nationaal station, 
zo’n internationaal gezelschap aangekomen. 
Mensen in traditionele kleding stapten uit.
Emotionele taferelen daar op de patio.
De functionaris pinkte een traantje weg.
En dat op haar station!
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privé
logé
toilet
diner
entree
bonbon

douche
bouillon
fouilleren
maillot
taille
crèche

crème
paté
crêpepapier
passagier
opticien
medaille

retour
plafond
garderobe
privé
ceintuur
bouvier

chique
bavarois
dessert
journalist
restaurant
vaccin

affiche
punaise
champagne
champignon
bureau
cadeau

passagiers
plafonds
toiletten
champignons
etalages
vaccins

restaurantje
bouillonnetje
ceintuurtjes
logeetjes
cadeautje
bonbonnetje

bureaublad
passagiersvliegtuig
douchegordijn
zeehondencrèche
kippenbouillon
entreekaartje

privéleraar
glittermaillootje
wespentaille
prinsessengarderobe
gezichtscrème
toiletbril

medaillewinnaar
journalistenpas
terreinchef
roodvonkvaccin
bouvierkennel
retourenvelop

geretourneerd
gedineerd
gefouilleerd
getailleerd
gevaccineerd
gerestaureerd
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Zomaar wat verhaaltjes

Bij de entree van het restaurant werden we gefouilleerd. Alle zakken binnenstebuiten. Alle 
jassen uit. Zelfs alle schoenen uit. Oma moest haar pruik afzetten en haar gehoorapparaatje 
laten controleren. Resultaat: één bouillonblokje, een punaise en oma zonder pruik, want ze 
verstond niet dat ze hem weer op mocht zetten. Waarom was dat?

Mijn zusje wil haar hele leven al prinsesje zijn. Dus kreeg ze voor haar verjaardag een roze 
glittermaillootje. Ze vond het zonde om er een jurk bij te dragen. Maar haar medaille voor haar 
zwemdiploma wilde ze wel graag om. Ik zou even oppassen. Ik maakte van crêpepapier een mooie 
strik voor in haar haar. Net toen die af was, ging de bel. Mijn zusje dacht dat ze een cadeautje kreeg 
en stormde naar de deur. Het was een pakketje voor de buren die niet thuis waren. Zusje was 
ontroostbaar. Ze droogde haar snotneus af aan het crêpepapier. Denk je eens in hoe ze er toen uit 
zag. Dat heb ik weer. 

Een opticien had op zijn affiche gezet: tweede bril gratis. Een journalist kwam binnen en vroeg 
om de tweede bril. ‘Pardon?’, vroeg de opticien. ‘De eerste heb ik al op mijn neus staan’, lachte 
de journalist. 

Wat is het kleinste kamertje in een huis? Een toilet. Dat is meestal privé. Maar let op: 
privévertrekken zijn niet allemaal kleine toiletjes. En als je je toilet maakt doe je dat meestal in 
badkamer. De loodgieter maakt het toilet juist weer wel op het toilet. Niet privé. 

Wat is lekker? Crèmepaté met visbouillon en champagnetruffels op een bedje van schuim, 
gegarneerd met champignons. En als dessert? Een bonbon gevuld met bavarois. Nou jij.

Gisteren hadden we een heel lastige logé. Ze zag er prachtig uit hoor, met haar slanke taille en haar 
chique garderobe. Mijn moeder had haar leren kennen op een retourvlucht; een medepassagier. 
Ik vind het aardig hoor van mijn moeder, maar ze lustte niets, had de hele tijd commentaar op mijn 
zusje en ze praatte veel te hard. Ik vroeg me stilletjes af of er ook vaccins bestaan tegen lastige 
logees.

Wat zie je allemaal tussen het bureau van mijn vader en het plafond? 
• een affiche met een bouvier in een maillot, die heel zielig kijkt (geen wonder, zou ik ook doen)
• een bonnetje van een restaurantje op de Ceintuurbaan (zeker weer een zakendiner) 
• een crêpepapieren medaille van mijn zusje (gemaakt op de crèche natuurlijk)
• een potje gezichtscrème van oma (terugbrengen binnenkort)
• een chique haarspeld (die had de logé natuurlijk laten liggen)
• geen bouillonblokje 
• een krant met een artikel over oplichtingspraktijken bij opticiens 
 (geschreven door een boze journalist ?)
• een bonbon gevuld met bavarois (toch vies) 
• een stukje toiletpapier (gelukkig ongebruikt)
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soepje
stukje
vuurtje
haartje

slootje
beetje
schijfje
knoopjes

klontje
truitje
mesje

worteltje
kruimeltje
keuteltje
keukentje

lepeltje
beschuitje
kommetje
kikkertje

appeltje
spinnetje
velletje
rommeltje

schilletje
korreltjes
gummetje
torretje

kikkerhaartjes
heksensoepje
appelschilletje

zoutkorreltjes
lievelingsgummetje
beschuitkruimeltjes

tasje
hekje
popje
musje
likje

fluitje
deurtje
hoekje
meisje
sijsje

kauwtje
kousje
piepje
haasje
bootje

vuurtje
beestje
vloeitje
kooitje
baaitje

bankje
stronkje
oortje
veertje
lichtje

zuchtje
spechtje
tandje
paardje
bermpje

elfje
harkje
armpje
kerkje
schermpje

rompertje
luiertje
wagentje
schommeltje
poppetje

nieuwtje
geeuwtje
spreeuwtje
sprietje
spruitje

voordeurtje
schrijfmapje
leesboekje
zakdoekje

boomhutje
speelhoekje
melkbakje
stokstaartje

hakwoordje
schepnetje
zandtaartje
roomsoesje
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Hoe maak je het lekkerste heksensoepje?

Verzamel eerst alles wat je nodig hebt in een kommetje.
Wat heb je nodig?

- een klontje boter 
- een gummetje, je mag zelf weten hoe het er uit ziet (maar niet je lievelingsgummetje!)
- een worteltje
- de knoopjes van een truitje
- zes kruimeltjes van een oud beschuitje
- een bosje haartjes van een kikkertje of van een torretje
- water uit een vies slootje
- korreltjes zout, zo veel als je nodig hebt

om het soepje te garneren:
- het schilletje van een rood appeltje
- konijnenkeuteltjes, zo vers mogelijk
- een paar spinnetjes, maar alleen als je die lekker vindt

Hoe maak je de soep?

Schrap eerst het worteltje en rasp het daarna in schijfjes.
Snijd met een scherp mesje de kikkerhaartjes in kleine stukjes.
Doe dat ook met het gummetje en de knoopjes.
Neem een pannetje en zet dat op een klein vuurtje.
Gooi in het pannetje het klontje boter en alle stukjes die je net hebt gemaakt.
Doe er de zes beschuitkruimeltjes bij.
Roer alles goed door elkaar met een houten lepeltje.
Pas op, laat het niet aanbranden!
Als het lekker begint te ruiken, doe je er beetje bij beetje wat water bij.
Blijf roeren, anders komt er een velletje op!
En velletjes zijn vies.
Als je dikke soep wilt, moet je weinig water in het prutje doen.
Als je dunne soep wilt, juist veel. 
Maar zorg dat het pannetje niet overstroomt, want dat geeft een 
rommeltje in je keukentje.
Maak de soep op smaak met de zoutkorreltjes.
Je moet dus af en toe proeven, maar brand je mond niet!
Pas als je de soep op de borden schept, doe je er de keuteltjes 
en het appelschilletje in en strooi je er de spinnetjes overheen.
Serveer de soep zo heet mogelijk.
Eet smakelijk!
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haantje-de-voorste 
jantje-van-leiden
pietje-precies
haastje-repje
spring-in-‘t-veld

zo-even
vanille-ijs
tosti-ijzer
na-apen
mini-jurk

televisie-uitzending
auto-onderdelen
welles-nietesdiscussie
donderdagmiddag of -avond
zon- en feestdagen

boter-kaas-en-eieren
kruidje-roer-mij-niet
mens-erger-je-niet
diefje-met-verlos
hink-stap-sprong

jeu-de-boulen
paard-en-wagen
pijl-en-boog
koek-en-zopie
tv-programma

Noord-Holland 
Oost-Groningen
West-Indië
Zuid-Beveland
Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch
Noord-Amerikanen
Zuidoost-Noord-Brabant
Amsterdam-Rijnkanaal

geërgerd
beïnvloed
geëmigreerd
gsm-mast

klinkerbotsingen
spellingcategorie
verbindingsstreepje
mbo-school

zwart-witfoto
ham-kaastosti
Nieuw-Amsterdam
nietes-wellesspelletje 

West-Vlaams
Zuid-Afrikaans
jip-en-janneketaal
hang-en-sluitwerk

kat-en-muisspel
rood-wit-blauwvlag
’s-Heerenberg
oog-handcoördinatie

mond-op-mondbeademing
huis-aan-huisblad
hans-en-grietjehuis
tafeltje-dekje

oost-westverbinding
woon-werkverkeer
noord-zuidlijn 
trein- en busstation

kip-of-eivraag
lach-of-ik-schietshow
nek-aan-nekrace 
poep-en-pieshumor
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Welles-nietesdiscussie

Sommige woorden schrijf je met een verbindingsstreepje. Ze zijn niet moeilijk te lezen. Je moet het 
even weten. Hier lees je van die woorden. Ze passen in spellingcategorie 30.
Wanneer moet je het streepje gebruiken? Daar zijn verschillende regels voor:

1.   Er zijn woorden die altijd op dezelfde manier in een groepje worden gebruikt. Je kent ze wel. 
  Er zijn bijvoorbeeld een paar spelletjes: boter-kaas-en-eieren, diefje-met-verlos, mens-erger-
  je-niet, jeu-de-boulen. Andere vaste woordgroepjes hebben met sporten te maken: paard-

en-wagen, hink-stap-sprong, koek-en-zopie, pijl-en-boog. Sommige duiden een karakter aan: 
spring-in-‘t-veld, kruidje-roer-mij-niet, jantje-van-leiden, pietje-precies, haantje-de-voorste die 
altijd alles haastje-repje doet.

2.  Soms staan er twee samengestelde woorden bij elkaar, die voor een deel hetzelfde zijn. 
  Er staat ‘en’ of ‘of’ tussen.  Bijvoorbeeld: ‘zondagen en feestdagen’. Je kunt het dubbele 
  stukje weglaten. Dan schrijf je in plaats daarvan een koppelteken. Dan staat er: ‘zon- en 
 feestdagen’.  Nog een voorbeeld: van ‘donderdagmiddag of donderdagavond’ maak je: 
 ‘donderdagmiddag of –avond’.

3.   Sommige samenstellingen zouden zonder streepje erg moeilijk te lezen zijn. Probeer dit 
  maar eens te lezen: tostiijzer, autoonderdelen,  minijurk, zeeeend. Van deze samengestelde 

woorden eindigt het eerste woord met een klinker. Het tweede woord begint juist met een 
 klinker. We zeggen dan dat de klinkers ‘botsen’. Die botsing heet een klinkerbotsing.  
  Bij klinkerbotsingen gebruik je een streepje: vanille-ijs, zee-eend, tosti-ijzer, mini-jurk, 
 televisie-uitzending, auto-onderdelen, na-apen, zo-even (want zoeven is iets héél anders ). 
  Bij voorvoegsels zijn er ook vaak klinkerbotsingen. Maar dan gebruik je een trema. Die woorden 

heb je al leren lezen: geëmigreerd, beïnvloed, geërgerd. 

4.   Er zijn samengestelde woorden die beginnen of eindigen met een afkorting. Die krijgen ook 
  een streepje. Dan kun je zien waar de afkorting begint of eindigt: tv-programma, mbo-school, 

gsm-mast.

5.   Dan zijn er ook nog aardrijkskundige namen of termen waarbij je een verbindingsstreepje 
 moet gebruiken: Noord-Holland, Zuid-Beveland, Oost-Groningen, Amsterdam-Rijnkanaal, 
 ’s-Hertogenbosch, West-Indië, Noord-Amerikanen, Zuidoost-Noord-Brabant (bedoeld wordt: 
 het zuidoosten van Noord-Brabant).
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onherbergzaam
ene
condor 
antilopen 
diefje-met-verlos
jachtluipaarden

oprijzen 
bergketens 
reikt
bergplateau 
vallei
’s avonds

hongersnood
fel
voorbij
gemoord
verstrooiing
jazeker

dode 
waarschijnlijk 
chinchilla 
alpaca
cria
angstwekkend

lamaveulen
brandt
cirkelen 
aasgieren
kadavers 
grizzlybeer

ijl 
broederlijk 
eekhoorns 
tegoed
zenuwachtig 
vegetariër

Zuidpoolcirkel
evenaar
zeespiegel
onvruchtbaar
heuvelland
Patagonië

pampa’s
regenwouden
savanne
tropische
hooggebergte
rondtrekken

temperaturen
lichaam
bergtapir
geringe
ruige
vaal

plantaardig
runderachtigen
kamelenfamilie
sneeuwgrens
kudden
exemplaren

vetplanten
vijanden
pampakatten
Andesvossen
vreedzame
indringers

spuwen
voortreffelijk
Andesgebergte
hoofdbestanddeel
Zuid-Amerikaans
Indianen

wolsoorten
poncho’s
kameelachtige
Inca’s
lastdieren
sandalen

temperamentvolle
bijzonder
pelsharen
zijdeachtig
lichaamstemperatuur
peil

brulapen
soortgenoten
bergleeuwen
Andescondor
afzienbare
manenwolf

excursie
magisch
microscoop
prestatie
cocon

vegetarisch
Chili
marathon
oceaan
‘s zondags

transpireren
kiosk
emotioneel
avontuurlijk
radiootje
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Paradijsverhalen

Waar ben ik?
Het is er ruig en onherbergzaam. Ik zie het ene na het andere bergplateau oprijzen uit de mist. 
Bergketens zo ver als het oog reikt. Een eenzame condor vliegt boven mijn hoofd. Angstwekkend 
gekrijs klinkt op uit de vallei. De prooi is hulpeloos en ten dode opgeschreven. Waarschijnlijk een 
chinchilla die gegrepen wordt door een poema. Misschien was het een alpacajong (cria) of een 
lamaveulen. Hoog in de lucht cirkelen meer aasgieren, de eenzame condor achterna. Waar gemoord 
wordt zijn lijken en kadavers. En daaraan doen deze roofvogels zich tegoed. De zon brandt fel op 
mijn gezicht. De lucht is ijl. Na het geschreeuw is de stilte weldadig. 

Wat denk jij, ben ik nu in het paradijs? Of ben ik op zoek naar het paradijs? 
Hoe ziet jouw paradijs er uit? Misschien zo:

Het is er stil als je stilte zoekt. Het is er druk en gezellig als je op zoek bent naar verstrooiing.
Vruchten en heerlijkheden in overvloed. Dieren van allerlei soorten lopen broederlijk door elkaar 
heen. Eekhoorns vluchten niet zenuwachtig een boom in als er een grizzlybeer voorbij loopt. 
Antilopen en waterbuffels grazen zij aan zij met de jachtluipaarden. Jazeker, die zijn er vegetariër. 
Deze plek kent geen moord en doodslag, geen oorlog, geen hongersnood. En ’s avonds in de 
schemering speelt iedereen diefje-met-verlos.
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skeeleren
paintballen
surfen
skaten
beachvolleybal

cracker
chips
cornflakes
popcorn
placemat

panty
crispy
baby
penalty
brownie

skateboard
mountainbike
team
legging

Wii
appstore
gamen
iPad

chatten
WhatsApp
tablet
e-mail

cape
cake
tanks
frame
race
safe

tram
jam
fan
jack
flat
jazz

mail
jeep
chips
down
stick
rails

on
off
show
cross
goal
rap

sticker
plastic
playback
part-time
handicap
computer

trainen
camping
allround
stopwatch
T-shirt
keeper

jampot
tramhalte
flatgebouw
cakemeel
regencape
fanclub

freak
nerd
nerdy
airco
shampoo
conditioner

aftershave
bodylotion
organic
cheesecake
hair
care

paperclip
cockpit
jerrycan
laptop
service
tandem

memory
dashboard
jetlag
pick-up
nylon
caravan

hardrocker
tramconducteur
chocoladecake
jazzcafé 
tankstation
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Engelse leenwoorden

Al eerder lazen we Engelse woorden, die we ook in het Nederlands gebruiken. Hier komt nog een 
hele lijst met woorden die niet op het vorige leesblad pasten. Van de meeste weet je misschien al 
wat ze betekenen? In een woordenboek staan de woorden altijd in alfabetische volgorde. Dat doen 
wij hier ook.

appstore – een plek op internet waar je je apps koopt
baby –  een kind tussen 0 en 1 jaar
beachvolleybal – volleyballen op het strand
brownie – een bruin cakeje met chocola erin
chatten – met iemand kletsen via de computer
cornflakes – ontbijtchips, ze zijn gemaakt van maïs en je eet ze met melk of yoghurt
cracker – soort crispy beschuit, maar dan platter; hoe zou jij formuleren wat een cracker is?
crispy – knapperig 
e-mail – post per computer
gamen – spelletjes doen op de computer
iPad – een plat computertje van een bepaald merk
legging – een maillot zonder voeten
mountainbike – eigenlijk: een fiets waar je mee in de bergen kunt fietsen
paintballen – oorlogje spelen met verfpistolen
panty – een heel dunne maillot, er komen vaak ladders in
penalty – strafschop of strafworp
placemat – een onderzetmatje voor je bord
popcorn – gepofte maïs 
skateboard – een plank op wieltjes waarmee je kunt skaten
skeeleren – op straat schaatsen, op skeelers 
surfen – op een plank zeilen op het water of op internet rondzwerven
tablet – een kleine, platte meeneemcomputer
team – groep
WhatsApp – een manier om berichten te sturen via de computer of mobiele telefoon 
Wii – een computerspel dat je samen doet, soms met bewegen
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oké
privé
paté
logé

soufflé
café
hé
decolleté

coupé
comité
saté
defilé

André
José
René
Marie-José

rosé
canapé
kipsaté
dominee

kaassoufflé
treincoupé
vispaté
eetcafé

privétrainer
kruidenpaté
satésaus
muziekcafé

satéstokje
champignonpaté
internetcafé
stiltecoupé

werkcoupé
satékroket
privégesprek
feestcomité

team
surfen
baby
cracker
skateboard
paintballen

na-apen
zo-even
mini-jurk
geëmigreerd
’s-Hertogenbosch
lach-of-ik-schiet-show

keuteltjes
torretje
bermpje
velletjes
schermpje
lichtjes

douche
champignon
journalist
bouvier
vaccin
restaurant

cadeautje
medaille
entree
nationaal
stationnetje
attentie

trein- en busstation
felicitatie
plastic
wedstrijdje
xylofoon
gymnastiek

’t eerst
d’r fiets
’s maandags
wekkerradio’s
magisch

onbedaarlijk
geheimzinnig
bonbonnetjes
crêpepapier
retourenvelop

kaasplateau
mompelen
ceintuur
taille
kiosk
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Ga je mee?

Hé, Marie-José en haar comité zitten heel oké in een treincoupé.

En de dominee en oom André zitten juist privé lekker met zijn twee,

net als mijn logé en haar nicht Renée op een canapé met een glas rosé.

In een eetcafé eet je kipsaté of vispaté of een kaassoufflé. 

In het defilé bij de Waddenzee liep mijn zus José 

in een zomerjurk met een diep decolleté. 
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kinderen
iedereen 
verzorgen
versierde
wedstrijdje 

verbonden
uitvoering
bijvoorbeeld 
giraffe 
steppefiets 

fietstractor 
ongeveer 
gewonnen
praalwagens 
allerlei 

uitgedeeld
kroketten
aardbeien

Steinerlaan 
allemaal 
zaterdag 

gewonnen
verzamelen
verzinnen

uitnodiging 
februari
creatieve
Hotemetoot
spetterende 

faraofiets 
boerderijen 
kilometer 
ballerina 
tutufietsje

Egyptische 
muzikanten 
boerderijen 
suikerspinnen
Michaelschool

Carnavalsvereniging
Pieremachochel 
boerenfamilie 
originaliteitsprijs 

blaasinstrumenten 
slagwerkinstrumenten
versnaperingen 
saucijzenbroodjes

vegetarische 
chocoladegebak 
vanillemilkshakes 
feestcomité

verkleedkleren
fantastische 
kostuums
gemaskerde
historische

zenuwachtig
hoofdrolspelers
regisseur
acteurs 
actrices

langzamerhand
communicatie
jongetje
eeuwenlang
trapeze

jongeren
stroomstoring
energiebesparing
chirurg
politiemannen

afhaalchinees
bejaardenhuis
rechercheur
Romeinen
boerenfamilies

Indianen
chauffeur
orthodontist
kaboutertjes
burgemeester
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Uitnodiging voor een groot dorpsfeest op zaterdag 6 februari 2016

Creatieve kinderen gezocht!

Beste jongens en meisjes van Hotemetoot

Wat is de vraag?
De carnavalsvereniging Pieremachochel uit Hotemetoot nodigt iedereen uit om een spetterende 
optocht te verzorgen. Alle kinderen mogen op versierde fietsen meedoen. Er is een wedstrijdje aan 
verbonden. Er zijn twee prijzen. Eén prijs voor de mooiste uitvoering en één voor het beste idee. 

Waar kan je aan denken? 
Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een cowboy op een fietspaard. En we hadden een ballerina op 
een tutufietsje. Ook hadden we een hele mooie giraffe op een steppefiets. De hele boerenfamilie op 
een fietstractor heeft toen de originaliteitsprijs gewonnen. De Egyptische prinses op haar faraofiets 
kreeg de andere prijs.

Hoe gaat het op de dag zelf? 
De stoet zal in rustig tempo langs de boerderijen trekken. De tocht is ongeveer vier kilometer lang. 
Tussen de praalwagens door lopen muzikanten met blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. 
Op allerlei plekken bij de opritten van de boerderijen is iets te zien. Daar worden ook 
versnaperingen uitgedeeld: suikerspinnen, saucijzenbroodjes, vegetarische kroketten, 
chocoladegebak en aardbeien-of vanillemilkshakes.  

Wanneer/waar/hoe laat?
Zaterdag 6 februari 2016
Michaelschool, te Hotemetoot
Rudolf Steinerlaan 1920
Verzamelen: 12.00 uur
Vertrek van de stoet: 12.30 uur
Aankomst: ongeveer 15.00 uur

Wat moet je doen om mee te doen?
Iets leuks verzinnen en gewoon komen.
We hopen dat jullie allemaal meedoen. 

Namens het hele feestcomité, 
Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh
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cent
cello
cellist

citroen
cel
centrum

cipier
cijfer
centraal

ceremonie
produceer

centrale
cyperse

concerten
cirkeltje

recept
cement
proces
pincet

ambulance
balanceren
medicijn 
medicijnen

centimeter
december
lucifer
cirkelzaag

bovendien
zogenaamde
machine
geschiedenis
Nederlandse
reflecterende
belangrijke

minister
Europa
oceanen
Middeleeuwen
gefeliciteerd
aluminium
Suriname

koningin
duizenden
overal
elektrische
verschrikkelijke
onweersbuien
kindertelefoon

speciale
welterusten
moeilijkheden
centimeters
deuropening
instrumenten
zonneschermen

kajuitjacht
havenmeester
vioolbouwer
meubelmaker
uniformen
skipiste
temperatuur

muzikanten
orkestbak
kunstenaars
cellisten
contrabassen
houtblazers
schuiftrompetten

trombones
fagotten
althobo
piccolo
dwarsfluiten
hoorns
pauken

koperblazers
slagwerkers
strijkersgroep
dirigenten
lessenaars
bladmuziek
koeienbellen

altviolen
piano’s
harpisten
sopraansaxofoon
klarinetten
drumtoestellen
snaredrum
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De cello en de cyperse kater

Weet je wat een cyperse kater is? Dat is een kater met streepjes in zijn vacht. Als je de afzonderlijke 
haren goed bekijkt, dan zijn die ook een beetje gestreept. Je kunt zien dat de cyperse kater familie is 
van de tijger.

Weet je wat een cello is? Dat is een vrij groot strijkinstrument met vier snaren. Je bespeelt een cello 
altijd zittend. De cellist strijkt met de haren van de strijkstok over de snaren. Je kunt zien dat de cello 
familie is van de viool. 

Cyperse kater:  Wat produceer jij een kattengejank.
Cello:  Kattengejank? Wie produceert hier nu kattengejank? Jouw gezang is geen cent 

waard.
Cyperse kater:  Precies. Ik geef ook niets om centen. Een cirkeltje van een of ander materiaal. 
 Met een cijfer erop.
Cello: Ik zit in het centrum van een orkest. Bij elke ceremonie speel ik een centrale rol. 
 Als mensen jou horen kijken ze alsof ze een citroen hebben ingeslikt.
Cyperse kater: Alweer niet boeiend. Ik houd van nachtelijke zangconcerten op hoge daken en 
 bij volle maan. 
Cello: Ze zouden je in een cel moeten zetten, met een cipier die je bewaakt.
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speciaal
materiaal
liniaal
sociaal
filiaal
provinciaal

filialen
sociale
speciale
materialen
provinciale
linialen

bouwmateriaal
asociaal
leesliniaal
gymmateriaal
spelmateriaal
noodfiliaal

officieel
prieel
financieel

principieel
prieeltje
onofficieel 

commercieel
materieel
industrieel

visueel
actueel
ritueel
punctueel

procentueel
eventueel
individueel
intellectueel

procentuele
eventuele
rituelen
intellectuelen

metselverband
huizenbouwen
architect
cement
mortel
speciekuip

rietdekker
loodgieter
aannemer
timmerman
eensteensmuurtje
dorpel

gietbeton
T-balken
bouwput
garage
flatgebouw
iglo’s

zaagtafel
schroevendraaier
boormachine
drilboren
heipalen
hijskralen

takelwagen
bestelbusje
rioolcontrole
garantie
certificaat
bouwtekeningen

regendouche
verwarmingsketel
thermostaat
dranghekken
stucwerk
plafondverlichting
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Speciale begrippen

Punctueel zijn:  precies op tijd en je werk netjes af.
Visueel zijn:   minder goed in luisteren, beter begrijpen als je het ziet.
Officieel:   zoals het volgens de regels is.
Sociaal:   je let niet alleen op jezelf, maar ook op de anderen.
Asociaal:   je let alleen op jezelf, ook wel aso genoemd.
Provinciaal:   uit de provincie.
Individueel:  in je eentje of voor je eentje.
Prieel:    overdekt stukje tuin.
Ritueel:   iets dat je altijd op dezelfde manier doet, vaak een beetje plechtig.
Materiaal:   spullen.
Intellectueel zijn:  goed over de dingen kunnen nadenken.
Commercieel zijn:  iets met winst kunnen verkopen.
Principieel zijn:  je eigen regels heel serieus nemen. 
Procentueel:   hoeveel procent het van iets is. Honderd procent is alles.
Een filiaal:   als er meer winkels zijn van eenzelfde soort dan heet één ervan een filiaal.
Industrieel:   wat met industrie, het maken in fabrieken, te maken heeft.
Actueel nieuws:  het nieuws waarover nu wordt gepraat.
Eventueel:   het hóeft niet, het kán wel.
Een liniaal:   een meetlat, die je voor van alles kunt gebruiken. 
Speciaal:   buitengewoon, dus niet gewoon. Zoals al deze woorden. 
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feeën
tweeën
reeën
zeeën 
sleeën
weeën

knieën
dreën
skiën
kopieën
genieën
skiër

principiële
officiële
industriële
financiële
commerciële
bacteriële

melodieën
calorieën
fantasieën
allergieën
industrieën
symfonieën

geïllustreerd
geïnfecteerd
geïsoleerd
geïnteresseerd
geïmponeerd
geïnspireerd

koloniën
ceremoniën
bacteriën
ruziën
taxiën
neuriën

Kaïn
Kanaän
Israël
Michaël
Izaäk
Ismaël

pinguïns
maïs
patiënt
cliënt
conciërge
poëzie

ideeën
moskeeën
sneeën
trofeeën
vacuüm
smeuïg

geïnformeerd
geëvenaard
geëmotioneerd
geëmigreerd
geërfd
geëindigd

geïrriteerd
geïnterviewd
geïnstalleerd
geïllumineerd
geïmproviseerd
geïnspecteerd

diëtiste
oliën
poriën
financiën
beïnvloeden
agrariër
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Michaël

Een van de aartsengelen is Michaël. We vieren zijn feest op 29 september. Omdat hij de draak 
in de hemel versloeg. Het wordt ook wel het feest van moed genoemd.

Kaïn en Abel waren agrariërs: Kaïn bebouwde het land en Abel hoedde vee.

In de tijd van Abraham heette Israël Kanaän. Abraham trok erheen en kreeg een zoon: Ismaël. 
Daarna kreeg hij ook nog Izaäk. 
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neerslag
cirrus
richting
ineens
seizoen

Latijnse
schattige
middelbare
tropische
verschillende

regendruppel
miezerregen
verzamelwoord
doorschijnend
motregen

matglaslucht
richtingen
Australië
paraplu
giraffe

wolkendruppeltjes
regenkleding
cirruswolken
voetballer
slagregen

miljoenen
beneden
sneeuwvlokken
hemelwater
schapenwolken

hygrometer
hogedrukgebied
weersvoorspelling
warmtemeting
orkaankracht

dageraad
zonsondergang
schilderspalet
thermometer
concertagenda

verjaarscadeautje
instructietafel
werkcoupé
restaurantje
ceintuurtjes

cadeaupapier
speculaasje
paprikachips
satékroket
exotisch

theatermenu’s
downloaden
’s-Hertogenbosch
matras
tosti-ijzer

apothekersassistent
viaduct
paniekaanval
vakantiedia’s
zee-egeltje

bibliotheek
lynx
foto’s
botanisch
attractiepark

gymnastiek
atletisch
alarm
bureaulamp
methode

Egypte
Canada
Pyreneeën
Arabisch
Zuid-Beveland

privégesprek
rekenniveau
talentenjacht
combinatie
symbool

kathedraal
internetcafé
garantiebewijs
treincoupé
bouillonnetje

felicitatiekaartje
thema’s
feestcomité
na-apen
kwaliteiten
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Wolken

Kijk eens door het raam. Niet te lang, want je moet lezen! Zie je wolken in de lucht? Of is de lucht 
helemaal blauw of helemaal grijs? Als de lucht helemaal blauw is, is het zonnescherm misschien wel 
naar beneden. Als hij helemaal grijs is, regent het misschien wel. Ik denk niet dat het nu hagelt of 
sneeuwt. Dat hoort meer bij een ander seizoen.

Deze tekst gaat over wolken en neerslag. Neerslag is het verzamelwoord voor hagel, sneeuw en 
regen. Hemelwater wordt het ook wel genoemd. En regen is weer het verzamelwoord voor 
motregen, slagregen, miezerregen, tropische regen, enzovoort. Regen komt uit de wolken, dat weet 
je. Weet je ook dat er voor één regendruppel miljoenen kleine wolkendruppeltjes nodig zijn? 

Heb je wel eens gezien dat wolken in verschillende richtingen kunnen bewegen? Let er maar eens 
op. Soms drijven ze zelfs tegen elkaar in. Dan zie je goed, dat ze op verschillende hoogtes hangen. 
De richting waarin ze bewegen heeft niet altijd met de wind te maken. Hoe dat zit, leer je later.
Niet altijd valt er regen uit een wolk. Als de wolken heel hoog in de lucht zijn, komt er geen regen 
uit. Vaak zien ze er dan een beetje dun en doorschijnend uit. Cirruswolken zijn dat. Cirrus is het 
Latijnse woord voor haarlok. Daar lijken die wolken op.

Als de wolken iets minder hoog in de lucht hangen, zijn ze vaak mooi wit. Je kunt er van alles in zien. 
Een leeuw, een voetballer, de kaart van Australië. Ze veranderen steeds van vorm. De boer met de 
pet wordt ineens een giraffe. En dat schattige hondje de draak van Michaël. Soms maken de wolken 
die op middelbare hoogte hangen een matglaslucht. Of ze lijken op een kudde schapen. Dan heten 
ze schapenwolken. Uit al deze wolken valt vrijwel nooit neerslag.

De wolken waaruit regen valt, hangen laag. Soms zijn ze heel donker gekleurd, dan zijn ze vol met 
hagel, sneeuw of regen. Neem dan maar vast je regenkleding of je paraplu mee, als je naar buiten 
moet. Meestal ontstaat regen doordat sneeuwvlokken in de wolk smelten. Ook in de zomer. Die 
vlokken botsen in de wolk tegen elkaar. Daardoor worden zo groot en zwaar, dat ze vallen. 
Onderweg naar beneden smelten ze. En dan regent het op de aarde.
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maandagavond 
lievelingsvaasje 
voetbalgedoe
schaapachtig 
grinniken

never ever 
opblijfavond
geschreeuw 
timmeren 
verpest

zoiets
poging
tweeën 
omgegooid
weglopen

bodywarmer 
zo’n 
teckel 
tenminste

iemand
geëmailleerde 
limit
teckelkalender

hondenvoer 
uithongeren
welterusten 
bedenken

thuiswedstrijd
gehoorzaamheid
voetbaltrainer
politiedienst
kilometers

honderdste
knapperd
saxofoon
veiligheid
citroenijs

vriendelijk
agressief
opgewonden
teleurgesteld
zenuwachtig

klasgenoten
herderinnetje
februari
moderne
Mohammed

woestijnzand
Sahara
centimeter
speciale
ongelukkig

Middeleeuwen
ongeveer
hemellichamen
professor
gereedschappen

elektrische
apparaten
goederentrein
kampeerboerderij
winkelwagentje

Waddenzee
grondwaterpeil
avondvoorstelling
schapenfokkerij
bladzijde

oppervlakte
aardappelen
schadelijk
caféterras
afhaalchinees

tropisch
bagagenet
spreeuwenzwerm
kabouters
bangerik

hoofdbureau
sterrenkijker
computer
etiket
toetertje

rage
niveaus
tonnetje
perensap
chips
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maandagavond 20 uur

Lief dagboek 

Ik haat ze ik haat ze ik haat ze ik haat ze ik haat ze ik haat ze ik haat ze ik haat ze.
Ze hebben mijn lievelingsvaasje gebroken, met hun stomme voetbalgedoe.
Het vaasje dat ik met opa Tien had gemaakt vlak voor hij doodging. 
Regel 1: blijf met je poten van mijn spullen af.
Regel 2: je mag niet voetballen in de huiskamer.
Regel 3: je mag niet schaapachtig gaan staan grinniken als ik daar boos over ben.
Regel 4: je mag mij nooit nadoen.
Regel 5: mamma is ook stom, omdat ze me naar boven stuurt. Op mijn opblijfavond. Alleen maar 
om mijn geschreeuw. Nou ja zeg, ik had ze eigenlijk in elkaar moeten slaan. In elkaar timmeren. Zij 
hebben mijn hele leven verpest.
(dat is geen regel, dat weet ik wel)
stommerotmoederikhaatjouookjebentaltijdnetnietindekameralserzoietsgebeurt
Regel 5 tweede poging: moeders mogen een tweeling niet voortrekken. Die zijn al met zijn tweeën. 
Regel 6: tot 10 tellen helpt helemaal niet. Ik zou wel tot 100 moeten tellen. Daarom heb ik toen ik 
bij 56 was de borden omgegooid. Als ik niet tot 10 had moeten tellen was dat niet gebeurd. Ik ga 
weglopen.

Dag pappa en mamma,
Ik ga weg. Ik kan er niet meer tegen. De tweeling krijgt altijd gelijk. Ze hebben mijn bodywarmer op 
het doel gelegd. Dan is het toch niet de schuld van Specht dat hij hem stuk scheurde? Wat weet zo’n 
teckel daar nu van?
Ik neem Specht mee, niet mee, mee. Dan heb ik tenminste iemand. Ik wil de tweeling noooooooit 
meer zien. Het geëmailleerde vaasje was de limit. Het komt nooit meer goed.
Vaarwel.

Maandagavond 21 uur.
Het kwam wel goed. Siep en Tommie schoven de teckelkalender onder mijn deur door. Die mag ik 
hebben van ze. En ik kon het hondenvoer niet vinden en daarom kon ik niet weg. Omdat ik boos 
was, kan ik Specht toch niet uithongeren?
Welterusten. En mamma is best lief. Morgen gaan we bedenken wat ik wel kan doen als ik zo boos 
ben.
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Leeuwarden
Franeker
Heerenveen
Drachten
Sneek

Groningen
Roodeschool
Delfzijl
Winschoten
Veendam

Assen
Hoogeveen
Meppel
Coevorden
Emmen

Zwolle
Deventer
Almelo
Enschede
Hengelo

Arnhem
Zutphen
Nijmegen
Winterswijk
Wageningen

Utrecht
Amersfoort
Zeist
Veenendaal
Baarn

Haarlem
Amsterdam
Den Helder
Zaanstad
Hilversum

’s-Gravenhage
Rotterdam
Leiden
Dordrecht
Alphen aan de Rijn

Middelburg
Vlissingen
Terneuzen
Brouwershaven
Sint Philipsland

’s-Hertogenbosch
Breda
Eindhoven
Tilburg
Vught

Maastricht
Heerlen
Sittard
Roermond
Venlo

Lelystad
Dronten
Emmeloord
Almere
Zeewolde
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Mississippi, Hettenheuvel, 
Zevenbergen, Solomon.

Brest, Athene, Dakar, Kreta, 
Sao Paulo, Lissabon.

Minnesota, Jogjakarta,
Algerije, Appelscha.

Moskou, Bremen, Bratislava,
Cyprus, Glasgow, Panama.

Tsjaad, Egypte, Vaticaanstad,
Cuba, Birma, Rotterdam.

Nieuw-Guinea, Kopenhagen,
Queensland, Jemen, Oss, Vietnam.

Willemstad, Malang, Kropotkin,
Westkapelle, Erp, Rabat.

Riga, Londen, Sydney, Alkmaar,
Santiago, dat was dat!
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air
flair
fair
airco

populair
miljonair
elitair
sanitair

spectaculair
universitair
parlementair
autoritair

ordinair
literair
culinair
militair

prairie
primair
secundair
solidair

dressoir
trottoir
reservoir
urinoir

boerderij
deelschuur
weilanden
tractor
hooiwagen

maaibalk
grashark
varkensmest
koeienvlaai
roggeoogst

strobalen
tarwekorrels
graansilo’s
suikerbieten
beschoeiing

Lakenvelders
heideschaap
Shetlander
roodbonte
medicijnen

veestapel
krielkippen
scharreleieren
wolvarkens
supplementen

stamboekvee
Friese paarden
drijfmestkelder
aardappelrooiers
kuilgras

halstertouwen
vangkralen
neusring
hoofdstel
bermgras

steekvliegen
horzellarven
kikkervisjes
nestkasten
weidevogels

vossenholen
dassenburchten
reigernesten
kistkalveren
veulenweides

riek
hooivork
zeis
grondboor
snoeischaar
schoffel

haverkorrels
maïsmeel
tarwehalmen
koekoeksbloemen
boterbloemen
paardenbloemen

wilgentenen
eikenprocessierups
aardappeleters
touwslager
hoefsmid
loonwerker
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Populaire maatregel

Sorry, het is heel elitair, maar wij vinden het niet fair om van deze militaire woorden een ordinair 
verhaaltje aan jullie op te dringen. Lees het blad zo goed, dat je ze herkent als je ze in je literaire 
leesteksten tegenkomt. Waar dan ook: op het trottoir, op de prairie, in het sanitair of in het urinoir 
(niet voor meisjes). Of zijn wij nu te autoritair?
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Louise  
route
retour
douchemat 

Tour de France 
enthousiast 
souvenir
douchekop

touringcars 
journalist 
fietsroute
douchegordijn

wandelboulevard
souvenirwinkeltje 
meubelboulevard

pirouettes 
jeugdjournaal 
patrouilleren 

wandelroute 
touringcar 
journalistiek 

routeplanner
routine
routinezaak

tour
tournee
douane

douche
doucheschuim
handdouche

douanekantoor
douanecontrole
grensdouane
douanegebied

souvenirwinkel
souvenirtje
reissouvenir
souvenirs

boulevard
winkelboulevard
boulevardblad
pirouette

journaal
weekjournaal
bougie

coureur
gouverneur
concours

poulewinnaars
voetbalpoule
patrouille
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Wie vergist zich het eerst? 

Louise:  Poeh, wat een route! Een foeilelijke wandelboulevard!
Loesje:   Een oerdegelijke douchemat naast een beroerd douchegordijn. Het is bijna net zo saai als 

de Tour de France, Louise. 
Louise:  Ik word niet enthousiast van een houten souvenir. Geef mij maar een gouden douchekop.
Loesje: Louter goud?
Louise:  Ja, als het me niet bevalt, geef ik hem retour.
Loesje:  We kunnen ook een andere wandelroute nemen. 
Louise:   Die met al die touringcars? Daar is het trottoir zo oeroud, dat je ongewilde pirouettes 

draait voor je het weet. 
Loesje: Bedoel je dat je valt? Dan roepen we er een beroemde journalist bij.
Louise:  Ha! Dan worden we beroemd. Goedendag, dit is het jeugdjournaal. 
  Er zijn twee wandelaars gevallen op de foute meubelboulevard tijdens het patrouilleren. 

Tegenover het souvenirwinkeltje en het bord voor de fietsroute. De ouwelijke 
 wandelaars kunnen voortaan beter met een touringcar op stap. Of een betere route 
 kiezen. We hopen op een goede afloop. 
Loesje: Ha ha, die is goed. Jij moet de journalistiek in! Kan je goud geld verdienen.
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groenling
slobeend
kievit
kuifeend
roodborst

koperkleur
goudplevier
tafeleend
kiekendief
eidereend

zilvermeeuw
zwartkopmeeuw
koperwiek
graspieper
zanglijster

wulp
kluut
kwikstaart
krakeend 

grutto
bergeend 
blauwborst
baltsen

zondagochtend
vijfenveertig
verrekijker
eendennamen

kneu
vink
spreeuw
kauw
fuut 

ekster
rietgors
kemphaan 
dodaars
merel

buizerd
meerkoet
nijlgans
koolmees
paapje

spotvogel
aalscholver
steenloper
gierzwaluw
visdiefje

scholekster
holenduif
mantelmeeuw
boompieper
franjepoot

drieteenmeeuw
boerenzwaluw
ruigpootbuizerd
witbuikrotgans
strandplevier

knobbelzwaan 
lepelaar
heggenmus
tureluur
pimpelmees

winterkoning
nonnetje
sprinkhaanzanger
nachtegaal
oeverloper

zilverreiger
groenpootruiter
pijlstormvogel
vliegenvanger
roodkeelduiker

sticker
plastic
playback
parttime
handicap
memory

paperclip
cockpit
jerrycan
laptop
service
tandem

bouillon
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Vogels in april

In mei leggen alle vogels een ei. Maar ga eens in april met je verrekijker op pad. 
Je kunt dan heel wat soorten ontdekken. Vaak zijn ze met elkaar aan het sjansen. Baltsen, heet dat 
bij vogels.

Op één zondagochtend zagen wij wel vijfenveertig soorten. Ze hebben leuke namen. Soms begrijp 
je door hun naam een beetje hoe ze eruitzien. Een koperwiek bijvoorbeeld heeft wieken met een 
koperkleur. En wat zijn wieken? Je begrijpt het misschien al, wieken zijn vleugels. Er zijn nog meer 
van die namen: bruine kiekendief, groenling, zwartkopmeeuw, zilvermeeuw, goudplevier, roodborst, 
blauwborst.

Soms zie je aan een naam hoe een vogel doet. Een witte kwikstaart wipt met zijn witte staartje. Een 
kiekendief steelt kiekens, kuikens dus. En een zanglijster zingt. Of je kunt aan hun naam horen hoe 
ze roepen of zingen. De grutto roept zijn eigen naam, de kievit ook. De graspieper zit in het gras te 
piepen. 

Wist je dat er heel veel soorten eenden zijn? Je ziet ze in april, maar ook in de winter. Sommige 
eendennamen zijn moeilijk te lezen. Probeer maar. Bergeend, tafeleend, kuifeend, eidereend, 
krakeend, slobeend, wilde eend. Een eendje is bijna nooit in zijn eentje.

Sommige soorten vogels herken je aan hun snavel. Soms bedenken mensen een regeltje. Dan 
kunnen zij ze beter herkennen en onthouden. Bijvoorbeeld over twee vogels, de wulp en de kluut. 
De snavel van de kluut wijst vooruut. Ze bedoelen natuurlijk vooruit, maar dat rijmt niet. En de 
snavel van de wulp wijst naar zijn gulp. Zo, dat vergeet je nu nooit meer! 
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Het strand vroeger en nu

Jullie zijn vast wel eens een dagje op het strand geweest. Was dat op een zomerdag? Dan waren er 
vast veel andere mensen. Mensen in badpak, zwembroek of bikini. Misschien zelfs vrouwen met 
blote borsten. De mensen lagen op het strand. Of in een strandstoel. Of ze waren aan het ballen. 
Of ze bouwden een kasteel. Ze wilden graag bruin worden. Sommigen waren roodverbrand. Die 
hadden zich niet ingesmeerd.

Weet je dat het strand er vroeger heel anders uit zag? Ruim honderd jaar geleden was er nog 
niemand in badpak. De mensen zaten in hoge rieten stoelen. Ze hadden al hun kleren aan. Mannen 
droegen een lange broek, een overhemd, een jasje en een stropdas. Vrouwen lange jurken en een 
hoed. Hun stoelen hadden ze zo neergezet, dat ze uit de wind zaten. Insmeren hoefde niet, want 
niemand zat in de zon.

Maar gingen ze dan niet de zee in? Jawel, dat deden ze heel soms. Maar dat ging heel anders dan 
nu. Wij verkleden ons alvast thuis. Of even snel achter een handdoek. En dan rennen we naar het 
water. Vroeger kon je een badpak huren. Dat heette een badkostuum. Dat deed je aan in een 
badhuis. Er was niet veel bloot te zien, als je het aan had. In een koetsje reed je naar het water toe. 
Onder de luifel van het koetsje kon je dan in het water gaan zitten. De achterkant van het koetsje 
was dicht. Een badvrouw of badman lette op je. 

Jullie krijgen vast wel eens een ijsje, als je op het strand bent. Of een frietje. Of je mag een vlieger 
kopen, of een waterpistool. Misschien ga je wel ergens iets drinken. Vroeger kon je op het strand 
niets kopen. Er waren ook geen strandtenten, zoals nu. En natuurlijk zag je ook geen surfers. Of 
mensen die aan vliegers hangen. Want die bestonden nog niet. Het strand was leeg en stil. Op de 
grote rieten stoelen en de koetsjes na.

Maar soms was het juist druk. Dan kwam er een vissersboot aan. Veel mensen moesten dan helpen. 
Of er was een groep soldaten te paard. Die waren daar aan het oefenen. Exerceren, heet dat. Die 
mensen zouden raar opkijken, als ze nu een kijkje aan het strand konden nemen.
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onweerstaanbaar
vasthoudend
humoristisch

kabeljauw
lekkerbekje
haringsalade
visserijmuseum
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Uitnodiging voor alle kinderen van negen jaar en ouder en voor hun ouders

Beste kinderen en ouders,

Ieder jaar organiseert onze vereniging Voor elk wat wils een festival. Dit jaar staan de oude 
ambachten centraal. We richten ons speciaal op kinderen van jullie leeftijd. Er is van alles te doen 
en te zien. We verklappen nog niet alles, maar hier komt alvast een voorproefje.
•  Er is een smid, die laat zien hoe hij het ijzer smeedt als het heet is. Wie wil mag zelf op het 

hete ijzer slaan. Je zult merken, dat je al je kracht nodig hebt.
•  Het gilde van de vioolbouwers komt met een kraam op onze markt. Ze laten zien wat er 

allemaal voor precisiewerkjes worden gedaan voordat hun instrumenten klaar zijn. Kinderen 
die hierin geïnteresseerd zijn, mogen zelf een stukje hout exact op dikte schaven en het dan 
proberen te buigen met een buigijzer.

•  Heb je wel eens een kantklosster aan het werk gezien? Alle dingen die zij maakt zijn 
  kunstwerkjes. Het is bijna onmogelijk om in heel korte tijd zelf te leren kantklossen, maar zij 

zal proberen jullie de kneepjes van het vak te laten zien. Je staat versteld!
•  Er komt een mandenvlechter die met natte rietstengels de meest kunstige manden maakt.
•  De stoelenmatter repareert oude stoelen. Je staat verbaasd: de stoel waar opa doorheen 

was gezakt is na de reparatie weer zo goed als nieuw.
•  Wie draagt er tegenwoordig nog klompen? Misschien ga je dat wel doen, nadat je de 
  klompenmaker aan het werk hebt gezien. Met vaardige handen en goed gereedschap maakt 

hij uit een stuk populierenhout een prachtige klomp. Wie doet hem dat na?
•  Voor de lekkerbekjes is er iemand die laat zien hoe hij ambachtelijke bonbons maakt. 
•  Alleen al van de geur loopt het water in je mond. Niet steeds je vingers aflikken, als je het 

ook eens mag proberen, dat is onhygiënisch .

Heb je al zin om te komen? Er komt nog veel meer, te veel om op te noemen. Je kunt zelf aan de 
slag in de touwslagerij, bij het strovlechten, broodbakken, spinnen en weven, eieren beschilderen, 
pottenbakken, glas graveren, borstels maken, hout bewerken, tin gieten, papier scheppen, 
aardewerk beschilderen, boekbinden.
Doe niet je mooiste kleren aan, we garanderen niet dat ze schoon blijven!

Wanneer: zaterdag 3 juni van 10.30 - 15.30 uur
Waar: Marktplein, ‘s Heerenwegen
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draaien 
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paprikaatje
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tangetje
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diarree
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feliciteren
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lotion
insecten
instructie
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microfoon
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logeren
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Russische
eczeem

heimwee
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Lelystad
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klauteren
lubberen
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batterijen

fonds
loods
Wad
peiling
snauw
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zwartst
straks
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krachtigst
breedst
doorzetters

kwartiertje
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streefcijfers
traditie
donkerste
eekhoorntjes
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Hier zijn wat spreekwoorden en uitdrukkingen die het woord ‘molen’ bevatten

alle molenaars zijn geen dieven
Dat betekent: scheer niet iedereen over dezelfde kam. Behandel niet iedereen hetzelfde.

dat is koren op zijn molen 
Dat betekent: hij zal dat meteen gebruiken als argument voor wat hij toch al wilde.

die molen maalt langzaam 
Dat zeg je als iets traag gaat.

door de molen halen 
Je haalt iets door de molen, als je een zeer uitgebreide procedure laat ondergaan. Als je alles heel 
zorgvuldig van alle kanten bekijkt.

draaien als een molen
Mensen kunnen draaien als een molen. Dan gaan ze mee met de heersende mening. Dan praten ze 
naar de mond van de toehoorder. Meelopers, bijvoorbeeld, draaien als de molen.

een klap van de molen gehad hebben 
Als je niet goed bij je verstand bent, zeggen ze dat je een klap van de molen hebt gehad. 

in de tredmolen lopen
Als iedere dag er hetzelfde uitziet. Als je in de dagelijkse sleur gevangen zit, dan loop je in de 
tredmolen. Je bent dan heel gehoorzaam.

met molentjes lopen 
Als er wordt gezegd dat iemand met molentjes loopt, dan bedoelen de mensen 
dat diegene in de war is.

tegen windmolens vechten 
Als je tegen windmolens vecht, dan heeft jouw gevecht geen kans. 
Het komt van een Spaans verhaal. Daar ging een ridder tegen 
windmolens vechten omdat hij dacht dat het soldaten waren. 

werken als een molenpaard
Dat doe je als je heel hard werkt. 
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Gebruik leesblad 35 en ook de uitleg van deze twee spreekwoorden

Daar is meer omgegaan dan de molen in het woud.
Daar is meer aan de hand dan men denken zou, er is iets bijzonders gebeurd

Het koren van de molen zenden
Klanten wegjagen, zichzelf benadelen

Kijk eens of je dit verslagje begrijpt:

Oom Anton had altijd al een klap van de molen gehad. Als kind letterlijk. Dat ongeluk was hem 
koren op zijn molen. Nu hoefde hij nooit zo erg op te schieten. Hij hield niet van werken als een 
molenpaard namelijk. Zijn ouders zeiden vaak: ‘Ach, die molen maalt langzaam.’ In de tredmolen 
lopen, dat paste niet bij oom Anton. En omdat niet alle molenaars dieven zijn, vond iedereen dat 
best. De molen liep ten slotte door de vang.

Lukt het?
Probeer ook het volgende stukje tekst te begrijpen:
Er is meer dan de molen in het woud omgegaan in zijn leven. Oom Anton werkte als bakker bij een 
werkende molen. Maar waar de molen stond, daar zou een snelweg komen. Oom Anton begon 
tegen windmolens te vechten. Met succes. Hij mocht dan wel met molentjes lopen, maar als hij beet 
had liet hij niet los. ‘Ik zal het koren toch niet van de molen zenden?, zei hij. 

Dus oom Anton diende een klacht in bij de burgemeester. De hele procedure werd nog eens door de 
molen gehaald. De burgemeester draaide als een molen. Hij gaf hem gelijk. Oom Anton was de held 
van Zutphen. 

Kan je het verhaaltje nu zonder spreekwoorden te gebruiken navertellen?
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Hier zijn wat spreekwoorden en uitdrukkingen die het woord `molen` bevatten

alle molenaars zijn geen dieven
Dat betekent: scheer niet iedereen over dezelfde kam. Behandel niet iedereen hetzelfde.

dat is koren op zijn molen 
Dat betekent: hij zal dat meteen gebruiken als argument voor wat hij toch al wilde.

die molen maalt langzaam 
Dat zeg je als iets traag gaat.

door de molen halen 
Je haalt iets door de molen, als je een zeer uitgebreide procedure laat ondergaan. Als je alles heel 
zorgvuldig van alle kanten bekijkt.

draaien als een molen
Mensen kunnen draaien als een molen. Dan gaan ze mee met de heersende mening. Dan praten ze 
naar de mond van de toehoorder. Meelopers, bijvoorbeeld, draaien als de molen.

een klap van de molen gehad hebben 
Als je niet goed bij je verstand bent, zeggen ze dat je een klap van de molen hebt gehad. 

in de tredmolen lopen
Als iedere dag er hetzelfde uitziet. Als je in de dagelijkse sleur gevangen zit, dan loop je in de 
tredmolen. Je bent dan heel gehoorzaam.

met molentjes lopen 
Als er wordt gezegd dat iemand met molentjes loopt, dan bedoelen de mensen dat diegene in de 
war is.

tegen windmolens vechten 
Als je tegen windmolens vecht, dan heeft jouw gevecht geen kans. Het komt van een Spaans 
verhaal. Daar ging een ridder tegen windmolens vechten omdat hij dacht dat het soldaten waren. 

werken als een molenpaard
Dat doe je als je heel hard werkt. 
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