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Les 18

Groep 4

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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Een belangrijke brief

Beste burgemeester,

In het Vogelpark staat ons buurthuis: ‘Villa Kiwi’. U kent 
het vast wel. Het buurthuis is belangrijk voor de families 
in de Vogelbuurt.
Grote mensen kunnen er lessen volgen. Ouderen kunnen 
elkaar daar ontmoeten. En ook kinderen komen er vaak, 
want de tuin is de beste speelplek van de hele buurt!
Kleine kinderen spelen er in de zandbak. En de groten 
vermaken zich in het klimkasteel. We hebben het er heel 
erg naar onze zin; er is altijd wel iets leuks te doen.

Met het klimkasteel van ‘Villa Kiwi’ gaat het alleen niet 
zo goed. En we hopen dat u ons kunt helpen.
‘Het klimkasteel heeft dringend een likje verf nodig,’ 
zeggen mensen. Maar er is meer aan de hand: het kasteel 
is in een bizar slechte staat!
Als je over de brug het kasteel binnen klimt, komt er een 
lawine van gruis en zand omlaag. (Best gevaarlijk!) Er 
groeit overal onkruid. Er zit een scheur in de glijbaan. De 
takel van de zandemmer werkt niet meer. De trap naar 
de toren is stuk. Er zitten planken los. En als je pech 
hebt, ga je naar huis met een splinter in je hand. Dat is 
een slechte zaak, vinden wij.
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LES 17 – 18

We nodigen u uit om een kijkje te komen nemen. Dan 
ziet u dat het klimkasteel van ‘Villa Kiwi’ toe is aan een 
opknapbeurt.
Jammer genoeg hebben wij daar zelf geen geld voor.
Kunt u ervoor zorgen dat het klimkasteel weer schoon en 
veilig wordt? Want we kunnen onze speelplek echt niet 
missen!
Natuurlijk vinden we het prima om te helpen met 
opknappen. In juni en juli kunnen we met onze hele 
familie klussen.

We hopen dat u gauw eens op visite komt. En dat u dan 
goed nieuws voor ons heeft.

Groetjes,
Floor, Lennie, Ivo en Ali 
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35E4 woorden met i

Het is verboden dieren te doden voor het ivoor van hun slagtanden en hoorns.
Een gebroken arm heeft rust nodig. Draag je arm maar in een mitella.
Voor het bouwen van dat huis is veel geld nodig. Het kost een kapitaal!
Een lawine van sneeuw en stenen stortte van de helling naar beneden.
Mama koopt vaak een broodje in de kantine van het bedrijf waar zij werkt.

| ivoor
| virus
| festival
| rivier
| tosti

| iglo
| prima
| lila
| kiwi
| juli

mitella 
kapitaal
familie
minirok
sinaasappel

kapitein
helikopter
lawine
kantine
trampoline

34E4 woorden met i

gitarist 
olifant 
etiket

sirene
tribune
muzikaal

visite
digitaal
dirigent

Lange woorden zeg je in stukjes (klankgroepen).
Staat aan het eind van een stukje een i?
En staat er maar één medeklinker achter?
Dan klinkt de i lang: /ie/.
Ook aan het eind van een woord klinkt de i lang.

gitaar



37E4 onderhoud

sterk
kruipend
lamp
feest
zolang
huppelen
stoel
zwaaien
rib
oneens

grote
parkje
auto
schrap
handig
bank
bocht
doorslikken
vertrek
nergens

extra
tekenen
wrijven
sinas
bezempje

• kiwi
dringend
spreeuwen

• digitaal
vogelkooi

vuist
ontbijten

• kantine
eerlijk
bewaren
game
vastmaken

• muzikaal
anker
bestellen

36E4 woorden met i

Fantasie

Weet je waarom ik tekenles zo fijn vind? Omdat ik daar
mijn fantasie mag gebruiken. Ik verzin dan bijvoorbeeld 
dat ik in een iglo woon. Brr. Met veel sneeuw en ijs.
Ik teken een ijsbeer die bij mij op visite komt. Hij neemt 
zijn hele familie mee … op de slee!
In de verte teken ik bergen, met een dikke laag sneeuw 
op de top. Kijk! Hier glijdt de sneeuw omlaag. Het wordt 
een lawine, pas op! De lawine duwt de sneeuw tot in de 
zee. Aan de horizon teken ik een schip. Zie je dat kleine 
mensje op het dek? Dat is de kapitein, hij zwaait naar mij.



65E4 Wat zie ik in de tekst?

Let bij het lezen op leestekens: 

• Een punt, punt, punt vraagteken of uitroepteken staan aan het eind van de zin.
• Bij een komma in de zin rust je even, haal je even adem.

• Na een dubbele punt : staat wat iemand zegt of zegt of zegt denkt.

• Tussen aanhalingstekens staat wat iemand echt zegt: echt zegt: echt ‘…’.

Let op leestekens zoals . , ? ! ‘ ’ : .

vrolijk roepen

vrolijk: ‘ ? !’




