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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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Bang in het bos
Tanneke Wigersma
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tekstboek – buiten spelen
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Vuurtje stoken

Hou jij ook zo van vakanties in het bos? Van 
dammen bouwen in een riviertje, een kanotocht 
maken en broodjes bakken bij een kampvuur?
Mooi! Let dan nu goed op, want hier lees je hoe 
je zelf een kampvuur maakt. Vraag altijd of een 
ouder je helpt. Dus trommel papa, mama, opa of 
oma op om je te helpen. En zoek een plek waar 
je een vuur mag stoken.

Voor een goed vuur heb je droog hout nodig.
Verzamel in het bos of park hout dat op de grond 
ligt.
Sorteer het hout in drie stapels, van dun naar dik.
Zorg dat je heel veel dunne takjes hebt. Hiermee 
moet je het vuur aanmaken. Dat kan ook met 
droog gras of droge bladeren.

Kies daarna de plek om je vuur te maken. 
Een echte kampvuurplek is natuurlijk altijd goed. 
Maar op zand kan het ook.
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LES 9 – 10

Bouw nu je vuur.
Maak eerst een bodem van dikke takken.
Leg er dan een bos dunne takjes en bladeren op.
Zet takken uit je middelste stapel tegen elkaar. 
Zet ze over de dunne takjes heen.

Steek dan de dunne takjes aan.
Als je vuur goed brandt, leg je er wat meer takken 
op. Zet de takken steeds schuin tegen elkaar, dan 
blijft het vuur branden.
Als de vlammen uit zijn, houd je heel hete 
houtskool over. Net daarboven kun je brood 
bakken.

Draai brooddeeg om een lange, dikke stok. En houd 
het deeg net boven de houtskool. En wacht tot het 
deeg gaar is.
Op de kooltjes kun je ook bananen bakken. Maak 
een snee in de bananen en vul ze met hagelslag. 
Doe er folie om en leg ze in de kooltjes. Dat wordt 
smullen!
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vloeiend & vlot



19E4 woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~o, ~u

Dure ringen, armbanden en kettingen noem je ook wel juwelen.
Een tornado is een wervelwind die huizen en bomen kan verwoesten.
Ik kies twee smaken ijs: aardbei en karamel.
Onze voorraad schriften, pennen en boeken ligt in het magazijn.
In plaats van schapenwol kun je ook lamawol gebruiken voor kleding.

| praten
| dromen

| kassa
| betalen
| gesloten

| karate
| juwelen
| jazeker
| programma
| memoblok

tornado
kanarie
favoriet
karamel
magazijn

euromunt
judoles
zebrapad
omafiets
lamawol

18E4 woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~o, ~u

zebra
jojojo o
judo

parasol
kamelen
tomaten

pasfpasfoto
drumsolo
kanotocht

Lange woorden zeg je in stukjes (klankgroepen).
Staat aan het eind van een stukje een a, e, o of u?
En staat er maar één medeklinker achter?
Dan klinkt de a, e, o of u lang: /aa/, /ee/, /oo/, /uu/.
Ook aan het eind van een woord klinkt één a, o of u lang.

molen



21E4 onderhoud

timmeren
zwart
baai
zichzelf
borst
mezelf
gebruiken
dikke
onthoud
gieter

geboren
kortst
heerlijk
gezin
stripfiguur
kippen
training
schreeuw
rotsblok
meestal

thuisreis

• karate
brilletje
apenkooi
strik
struikelen

• judoles
onscherp
geduwd
vliegend

stengel
babyfoon
verhuren
wraak

• tomaten
nummerplaat
benzine
bedanken

• memoblok
koning

20E4 woorden met klankgroepen op ~a, ~e, ~o, ~u

Op de foto

Hoi Liv,
Vandaag ging ik naar judoles, zoals elke zaterdag.
Na de groet ging ik met Lars naar de judomat.
Toen we met de spierbalworp bezig waren, kwam er
een fotograaf binnen. Hij wilde een fotograaf binnen. Hij wilde een fotograaf groepsfoto maken.
Weet je wat hij tegen mij zei? ‘Een meisje bij judo!
Wat leuk! Jij mag vooraan op de foto.’
Raar hoor! Zitten er bij jou wél veel meisjes op karate? 
O … en hoe was de kanotocht met je klas?
Ik wil er alles over weten. Schrijf me snel terug!
Groetjes van Mila



66E4 Wat hoort bij elkaar?

Lees steeds toe naar het eind van de zin.
Staat aan het einde van de regel geen leesteken?
Lees dan door op de volgende regel.

De woorden van een zin horen bij elkaar.
Laat dat horen. Waar eindigt de zin?
Begin te lezen en lees toe naar het einde van de zin.

Daarom kozen we de andere weg.

Helaas was Julia toen ziek 
geworden.

Lees zinnen, geen losse woorden.

Lees naar het eind van de zin, niet naar het eind van de regel.




