Kern 10, dag 4

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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mevrouw
mezelf
zelf
zelfstandig
eenvoudig

mompelen
stempelen
stem
stemmetje
stelletje

stadsgebouw
stadsverkeer
luchtverkeer
lucht
rioollucht

Een drukke stad
Zina woont in een stadsgebouw.
Ze woont op de hoogste verdieping.
Elke dag gaat ze met de lift naar beneden.
Dan loopt Zina zelfstandig naar school.
Dat is niet eenvoudig in het drukke stadsverkeer.
Zina vindt winkelen leuk.
Op straat zijn fietsers en brommers.
En bestuurders die soms toeteren.
Maar Zina let goed op.
Ze steekt over bij het verkeerslicht.
Zo, nu kan ze eindelijk gaan winkelen.

makkelijk
tijdelijk
tijd
theetijd
theedoek

rivier
vier
vierhoek
vierhoekig
gelukkig

wrijven
beven
beving
aardbeving
aardappel
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Een merrie die frisdrank drinkt?
Wijzend naar het weiland, zegt Thea:
‘Zie je die mooie merrie?
Zij houdt veel van meloen.
Maar ze houdt niet van herrie.’
Harrie: ‘Jij zult haar wel goed kennen.
Houdt ze ook van honing?
Gaan we haar verwennen?’
Thea: ‘Ik heb geen idee!
We doen gewoon een poging.
Neem je ook die liter frisdrank mee?’
Harrie: ‘Is dat niet wreed?
Dan krijgt ze last van haar darmen.
Het is maar dat je het weet!’
Lachend zegt Thea:
‘Maar dat gaan we niet doen!
Die drank is voor onszelf en niet voor haar.
En wil jij ook een stukje meloen?’
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Vul in.

.

Floortje slaat op haar

Pap staat voor het

.

Tim heeft een

aan.

Sanne speelt op haar

.

Dit zie je in klassen:
boekenkast

schrijfschrift

tafeltje

aanwijsstok

zonnebank

telefoon

verkeerslicht

parkeerplaats

lantaarnpaal

bushalte

kleerhanger

verkeersbord

Dit zie je in het verkeer:

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Wat past het best?
1
naar de bieb.
Ik
Maar ik ben te laat.
2
De bieb is al
.
Dat is jammer.

Op plaats 1 past het best:

Op plaats 2 past het best:

bezoek

gesloten

fiets

verloren

verdeel

vergeten

1
Wij gaan in een tent
Buiten begint het te regenen.
Druppels tikken op de tent.
2
Maar wij blijven lekker

Op plaats 1 past het best:

.

.

Op plaats 2 past het best:

zwemmen

weg

slapen

nat

sproeien

droog

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Kris koopt een pak melk.

Ik stoei met mijn pup.

Wim zaagt de plank door.

Luuk wast zich bij de wasbak.

De muis komt uit haar hol.

In de tuin staat een schuur.
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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.
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Nacht
Na een hele poos was het zover.
Het werd nacht.
Ik zei: ‘Dag pap, dag mam.
Ik ga naar de tent!’
Ik liep naar de Dikke Boom.
Het was heel donker in de tuin.
De nacht was zwart, zo:

met een piepklein beetje maan:

en een hoop sterren:

Ik kwam bij de tent.
Dat was raar!
De tent was niet meer rood, maar grijs:

Ik kroop in de grijze tent.
Maar ik ging nog niet slapen.
Ik keek een hele tijd naar buiten.
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Ik keek naar de maan.
En ik dacht aan Boppa.
Boppa heeft me iets leuks geleerd over de maan.
Soms kun je van de maan een b maken:

De b van bol.
Dan komt er elke nacht een stukje bij.
De maan is steeds boller.
En op een nacht is hij rond en wit.

Dat heet: volle maan.
Soms kun je van de maan een d maken:

De d van dun.
Dan gaat er elke nacht een stukje af.
De maan is steeds dunner.
En op een nacht is hij weg!
Niet echt weg, dat lijkt maar zo.
Als je goed kijkt, is hij zwart.
Dat heet geen lege maan, maar nieuwe maan.
Raar hoor.
Hoe kan iets wat weg is, nieuw zijn?
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Zo dacht ik na, terwijl ik in de tent zat.
Ik dacht na en keek naar de maan.
En naar de zwarte tuin.
Toen klonk er een geluid!
Heel hard en heel eng.
Vlak boven mijn hoofd!
Ik gaf een gil en sprong op.
Ik rende naar ons huis.
‘Pap! Mam!’ gilde ik.
Pap stond bij de deur en lachte.
‘Je bent toch niet bang?’ vroeg hij.
‘Dat was de uil, die riep.
De uil die in de Dikke Boom woont.
Een uil slaapt als het dag is.
En nu is hij wakker.
Hoorde je hem?’

Oehoe...

Veer va
n

de uil. L

ag bij d

e Dikke

Boom.

Mijn benen trilden nog.
Maar ik zei stoer: ‘Ja, ik hoorde hem.
Dat kwam ik alleen maar even vertellen.
Dag pap!’
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Nog een eng geluid
Ik kroop weer in de tent.
Ik trok de slaapzak over mijn hoofd.
Zo hoorde ik de uil niet.
Ik kneep mijn ogen stijf dicht.
Zo zag ik het donker niet.
Na een tijdje viel ik in slaap.

Deze spin vond ik in de tent. Hij was helemaal plat en
droog. Die is mee ingepakt in Frankrijk, denk ik.
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DINSDAG
Toen ik wakker werd, was het licht.
Maar wat was dat?
Ik keek naar het grondzeil van de tent.
Het ging op en neer!
Ik hoorde een geluid.
Het leek op krabben of schrapen.
Wat gek.
En wat eng!
Net of er iemand aan het graven was.
Maar dan onder de grond!
Zou het een dief zijn?
Een dief graaft toch tunnels?
Het grondzeil trilde.
Kwam de dief hier soms omhoog?
Ik sprong vlug uit de tent.
Een stem zei: ‘Wel wel!’
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