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Les 20

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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De theetuin van Warre

Midden in een weiland staat een groot bord: Welkom in de 
theetuin van Warre.
Dat is vast een plek voor oude dames, denk je misschien. 
Nou, dat heb je mooi mis!
Nog niet zo lang geleden was Warre een woeste zeeman. 
Wijdbeens stond hij aan het roer van zijn schip. Dag en 
nacht, in weer en wind.
Nu vaart hij niet meer, nu woont hij aan wal.
Maar niet in een gewoon huis met een gewone tuin. 
Nee … dat is veel te gewoon voor Warre.

Toen hij aan land kwam, dacht Warre: wie kan er wrakken 
thuisbezorgen? Al snel vond hij iemand met een grote 
vrachtwagen. En nu ligt hier een scheepswrak, midden in 
een weiland!
Rondom het wrak heeft Warre een vrolijke theetuin 
ingericht.
De kinderen uit de buurt mogen er schatgraven. 
Ze mogen ook in het kraaiennest klimmen.
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LES 19 – 20

De kinderen graven trouwens niet naar een echte schat met 
munten, maar naar theekistjes waar ooit muntthee in zat.
De kinderen kunnen een kistje ruilen voor een ijsje. Of voor 
een kopje muntthee natuurlijk. Overal in het weiland heeft 
Warre de kisten verstopt.

Als het erg druk is, roept Warre: ‘De theekopjes zijn op! Wie 
helpt er met afwassen?’
Ook kinderen die thuis nooit afwassen, staan dan te 
dringen. Want tijdens de afwas vertelt Warre verhalen. Over 
zijn tijd als Warre de Wreker, de wreedste piraat van de zee.
‘Heb ik jullie al verteld over die keer dat mijn schip werd 
beschoten?’ Hij laat zijn stem dalen. ‘Luister goed …’

Aan het eind van weer een drukke dag ploft Warre neer op 
zijn eigen terras. Tevreden kijkt hij naar zijn theetuin. 
‘Ik had nooit gedacht dat ik dit zo leuk zou vinden,’ zegt hij 
zacht tegen zichzelf. En hij schenkt zijn theekopje nog eens 
vol. Jasmijnthee, want die heeft hij het liefst.
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Na een lange reis voer het schip weer terug naar zijn thuishaven.
Met een thermostaat kun je regelen dat het in huis lekker warm wordt.
Als je hard over de tafel wrijft, krijg je warmte door wrijving.
Als je over deze wrijfletters krast, komen ze op het papier eronder te staan.
De duikers vonden in het oude scheepswrak gouden munten.scheepswrak gouden munten.scheepswrak

| theetijd
| theedoek
| thuiswerken
| wrijf
| wrak

| theelepeltje
| theesmaakjes
| kruidenthee
| jasmijnthee
| rooibosthee

thuishoren
thuishaven
thuisstadion
thermoskan
thermostaat

wrijving
wrijfletters
loswringen
scheepswrak
fietswrak

Als je in een woord de letters th ziet, dan zeg je /t/.
Als je in een woord de letters wr ziet, dan zeg je /wr/ of /vr/.

38E4 woorden met th, wr

thee
theewater
ijsthee
vruchtenthee

thuiswedstrijd
thuisdoelpunt
thermosfles

wreed
wrattenzwijn
autowrak



41E4 onderhoud

kooi
theedoek
struik
zeemeeuw
draaikolk
sla
broekriem
bizon
sterretje
altijd

stuur
rekenen
begin
ontken
duiker
korte
bodem
ballen
helaas
slapend

thuiswerken
benauwd
boterham

• thuisdoelpunt
opnieuw
botsing
rekenles
babyfoon
limoen

• kruidenthee

schriftje
onwaar
woedend
dieren

• wrijving
hooikoorts
verschrikt
verste

• wrattenzwijn
bibberen
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Thee met een smaakje?

Een man komt Theetijd (dat is een Theetijd (dat is een Theetijd theewinkel) binnen.
‘Kan ik u helpen?’ vraagt de verkoopster.
De man zegt: ‘Ik wil theesmaakjes kopen voor mijn vrouw.’
‘Drinkt ze graag kruidenthee?’ vraagt de verkoopster.
‘Ze drinkt elke dag een thermosfles met rooibosthee,’ zegt 
de man. ‘Ik wil nu wat anders: jasmijnthee, is dat iets?’
‘Dat is een groene thee met gedroogde jasmijnbloemen.
Goed om af te vallen,’ zegt de verkoopster, ‘en het zit in
een mooi blikje. U krijgt er gratis wrijfletters bij.’
‘Doe maar,’ zegt de man, ‘daar kan ik mee thuiskomen.’



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 ‘…’.

Lees je hardop? Beschrijvende woorden zeggen hoe iets gezegd moet worden.

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

Let op beschrijvende woorden zoals vrolijk, vrolijk, vrolijk roepen.

Rob zegt vrolijk: ‘Zwemmen: ‘Zwemmen: ‘ ? Dat vind ik een heel goed plan? Dat vind ik een heel goed plan? !’




