Kern 10, dag 10

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprograﬁsche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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boven
ondersteboven
onder
onderstrepen
onderdrukken

onbezorgd
bezorgd
zorg
zorgelijk
makkelijk

jongetje
jongen
jongensachtig
kinderachtig
kinderen

Zo lenig als een aap
Stefan is een jongetje dat van klauteren houdt.
Hij hangt graag ondersteboven aan een tak.
Onbezorgd kan hij naar een andere boom slingeren.
En Stefan kan zichzelf dubbelvouwen!
Dat is voor hem heel makkelijk.
Zijn juf vindt het zorgelijk.
Zij waarschuwt Stefans ouders:
‘Zo langzamerhand denkt Stefan dat hij een aap is!’
Stefans vader slaat zichzelf op zijn borst: ‘Oe oe!’
De juf kan een glimlach niet onderdrukken.

overleven
overleggen
beleggen
beleg
broodbeleg

stuiteren
stuiterballen
tennisballen
ballen
balletjes

ademhalen
overhalen
oversteken
uitsteken
uitkijken
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vrouwtje
lelletje
jeugdig
flauw
zegenen

nier
wapperen
tegoed
benieuwd
warmst

brandslang
fluitend
wangetje
zussen
verbrand

Zussen op het strand
Mijn zus en ik wandelen over het strand.
We wroeten met onze tenen in het zand.
Fluitend schoppen we tegen een balletje.
We tekenen een gitaar in het zand.
Dan komt mijn zus met een lege fles frisdrank.
Die vult zij met zeewater.
Zij gooit een plens water over mij heen.
Ik slaak een gilletje en roep: ‘Koud!’
Dan maak ik een kommetje met mijn handen.
Dat vul ik met water, ik gooi en roep:
‘Zo, die heb je nog tegoed!’

zijn
virus
toch
onthouden
melding

kei
hoestdrank
meteen
oog
moeilijk

daar
bruggetje
wreed
Lisa
vuurvliegjes
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Wat past het best?
Het werd noodweer.
Snel klom ik in de Dikke Boom.
Ik dook in onze hut om te schuilen.
Toen ik daar zat, hoorde ik gerommel.
Een felle flits, een harde knal!
1

Boppa vertelde hoe hagel ontstaat.
Soms blaast de wind een wolk heel hoog.
Hoog in de lucht is het koud.
De regen bevriest in de wolk.
En valt op aarde als ijs.
2

Op plaats 1 past het best:
Ik dook in elkaar. Vuurwerk!
Ik had het koud. Het stormde.
Ik verstijfde van schrik. Onweer!
Op plaats 2 past het best:
Dan sneeuwt het.
Dan hagelt het.
Dan vriest het.
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Schrijf in de goede rij.

komt uit een ei

komt niet uit een ei

Dit dier heeft vier poten:
kevertje

egeltje

biggetje

vlindertje

libel

ezeltje

spinnetje

zeepaardje

Dit dier heeft twee poten:
brilslang

kuikentje

inktvis

regenworm

papegaai

hagedis

lammetje

vuurvliegje
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Juf Suus zit in de kring.

Die man is erg sterk.

Jantien duwt de rolstoel.

Stef zwemt in zee.

Ik gooi de bal naar Brit.

De trein is erg vol.
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Het boek van Willem

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

eu

o

h
aa

ee

t
p

w

g

e
vll_lb_os_k10_zon_17x24.indd 1-2

z

k
au

s

b
w

w

uu

l

ij

oo

ie

d

n

r

r

leesboekje

ou

10

f
ui

v

z
31-10-2014 12:31:54

Net op tijd!
‘En werd je toen gered?’ vroeg ik.
Pap knikte.
‘Maar die zwarte tak dan?’ vroeg ik.
‘Je hebt nog niet verteld van de tak.’
‘Dat komt nu,’ zei pap.
Hij vertelde: ‘Even later kwam Boppa thuis.
Hij was door en door nat.
Het onweerde nog steeds.
An stond al bij de deur.
Ze riep: “Pieter is in de boomhut!
Hij durft er niet uit!”
Boppa rende de regen weer in.
Bij de Dikke Boom riep hij: “Pieter!”
Boppa hielp me uit de hut.
Samen renden we naar huis.
Boppa hield mijn hand stevig vast.
En toen … een knal!
Een streep van vuur!
De tuin stond in een fel wit licht.
De grond trilde.
Van schrik bleven we staan.
We keken om naar de Dikke Boom.
Hij was geraakt door de bliksem!
“Je was net op tijd weg,” zei Boppa.’
Pap klopte op de zwarte tak.
Hij zei: ‘Vanaf die dag is deze tak pikzwart.
Hij is verbrand door de bliksem.’
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Dit weet ik nu van onweer.

Onweer
Onweer is stroom in de lucht.
De stroom ontstaat in een donderwolk.
Opeens springt hij naar de aarde.
Dat is de bliksem.
Hij geeft een fel licht.
De bliksem is nog heter dan de zon!
Zo heet, dat de lucht ontploft.
Dat is de donder.
Stroom is altijd gevaarlijk.
Bliksem dus ook!
Water trekt de bliksem aan.
Een boom doet dat ook.
Blijf dus nooit in het water bij onweer.
Ga nooit onder een boom staan.
Begin te tellen als je een flits ziet.
Hoe ver ben je als het dondert?
Ben je nog niet bij tien?
Ga dan vlug naar binnen.
Want het onweer is dichtbij!
Onweer is eng, maar ook mooi.
Mooi om te zien!
Onweer is woeste natuur.
Prachtig!

30

vll_dagboekje_leesboekje_k10_bw_zon.indd 30

29-1-2014 15:36:58

31

vll_dagboekje_leesboekje_k10_bw_zon.indd 31

29-1-2014 15:37:00

Superboom
WOENSDAG
Op woensdag werkten we aan de hut.
Want de vloer was rot, weet je nog?
Ik hees planken de boom in.
Pap timmerde ze stevig vast.
Ik keek naar de zwarte tak.
‘Zeg pap,’ vroeg ik.
‘Bliksem is toch gevaarlijk?
Waarom is niet heel onze boom verbrand?’
Pap trok aan zijn oor.
‘Daar zeg je wat,’ zei hij.
‘Meestal gebeurt dat wel.
Of een boom knalt uit elkaar.
Of hij valt om.
Maar onze Dikke Boom niet.
Onze boom is sterk.
Hij heeft een zwarte tak.
Maar hij groeit gewoon door.’
‘Stoer,’ zei ik.
‘Onze Dikke Boom is een superboom!’

Deze bomen gingen dood door de bliksem.
Hoera voor onze stoere Dikke Boom!
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