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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Vrijdag
Tot nu toe was de plek naast onze tent leeg. Maar 
vandaag zijn er nieuwe mensen gekomen. Het is een 
groot gezin, met een heel grote tent.
Ze hebben vijf kinderen. Ja echt, vijf stuks!
Zit ik hier in mijn uppie 
Ze hebben vijf kinderen. Ja echt, vijf stuks!

.
Het is een beetje een chaos hiernaast. Wel grappig.
De kleine meisjes laten hun speelgoed overal 
slingeren. En ze vragen steeds of ik mee wil spelen.
De oudste is een jongen die net zo oud is als ik. Hij 
heet Sam en is volgens mij best verlegen. Maar ik 
vind hem wel leuk …

Zondag
Net zoals vorig jaar is er in het kampeerbos weer 
van alles te doen.
We gaan een lampion maken. Met die lampion kun 
je meedoen aan een tocht. Die tocht is laat in de 
avond, want dan is het pas donker.
Zal ik Sam (de buurjongen) vragen of hij met mij als 
duo wil lopen?
Zal ik Sam (de buurjongen) vragen of hij met mij als 

Lief dagboek
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Maandag
Joepie, ik mag meedoen aan de tocht in het donker!
Sam en zijn vader gaan ook mee. Ze halen me op en 
dan lopen we de tocht als trio.
Sams zusjes zijn boos, omdat zij niet mee mogen. 
Maar hun vader vindt dat het veel te laat voor ze is.

Woensdag
De tocht in het bos was heel, heel, heel erg gaaf!
Het was een lange rij lichtjes van lampionnen in het 
donker.
Het was zó donker dat ik over een boomwortel viel.
Ik schaamde me kapot.
Toen we terug waren, moest er jodium op mijn knie. 
Au, dat PRIKTE!

Groetjes, Nala

LES 1 – 2
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vloeiend & vlot

67E4 Wat hoort bij elkaar?

In een zin staan vaak groepjes woorden die bij elkaar horen.
Spreek die woorden bij elkaar uit.
Stop bij het lezen niet midden in een groepje woorden.

Achter in de tuin zag ik een oude fiets staan.

|

Lees woorden die bij elkaar horen, bij elkaar.




