Kern 10, dag 9

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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ik leer: burgemeester

burgemeester

donkerblauwe

Die banketbakker maakt overheerlijk gebak.

Het weer in Brabant is erg wisselvallig.

mishandelen
onderhandelen
onderwijzen
onderwijzer
onderwijzeres

donderdagnacht
donder
donderen
overdonderen
overmeesteren

ergeren
ergerlijk
uitzonderlijk
verwonderlijk
verwondering
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kier
zeef
was
huur
lauw

schrikt
thuis
jeugd
armst
flink

brandweerman
slangetje
wrijving
regenen
blussen

Milo en pap spelen thuis brandweerman.
Als brandweerman gaan ze een brand blussen.
Ze doen de kraan van de slang open om te blussen.
Maar mam schrikt als het begint te regenen!

klapperen
kokend
goed
dochtertje
nodig

mevrouw
belletje
kilo
bereiden
vernieuwd

rivier
tekort
hooikoorts
theezakje
snuitend

Lisa speelt mevrouw en Midas speelt meneer.
Mevrouw wenst een kopje thee.
Meneer bereidt kokend water voor de thee.
Hij schenkt de thee in het theeglas van mevrouw.
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Sporen
In de natuur leven veel dieren.
Ze vliegen, kruipen of lopen om je heen.
Sommige dieren verstoppen zich voor mensen.
Maar ook al zie je die dieren niet,
ze kunnen wel sporen achterlaten.
Sporen vertellen ons dat er een dier was.
En ook welk dier dat was.
Dat spoor kan een afdruk zijn van een poot,
maar het kan ook een nest of een hol zijn.
Soms vind je resten van wat een dier heeft gegeten.
Of je ziet een spoor van een slak op de stoep.
En ja, natuurlijk doen dieren ook hun behoefte.
Kijk in de natuur goed om je heen.
Wie weet wat je dan allemaal ontdekt.
Je vindt keutels of drollen.

Heb je wel eens een spoor van een dier gezien?
ja

nee

Van welk dier was dat spoor?

Wat was het?

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Sporen van dieren in en om het huis. Weet jij wat het is?

Het pak met koekjes is kapot.
Je ziet dat eraan geknabbeld is.
Er liggen zwarte korreltjes bij.
Ze liggen overal verspreid.

een spinnenweb

In de boom zit een gat.
Dat is een hol van een vogel.
Bij de boom ligt een rond ding.
Het zijn haren en kleine botjes.

een molshoop

Het lijkt wel een netje.
Dat zit in de hoek van de kamer.
Het zijn hele dunne draadjes.
Ze plakken een beetje.

een braakbal

Op de stoep staat een streep.
Die streep blinkt in de zon.
Het ziet er plakkerig uit.
Daarbij ligt ook een soort schelp.

muizenkeutels

Op het gras ligt een hoopje aarde.
De grond is omhoog geduwd.
Het dier is niet te zien.
Dat leeft onder de grond.

een slakkenspoor

geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Sporen van meer dan duizend jaar geleden
In de natuur zee / zie / zei je vaak dieren.
Maar je zult zeker / zegel / reken geen dino tegenkomen.
De dino leefde heel, heel lang gegleden / geleden / gelden.
Die enorm grote dieven / dieren / deuren zijn er niet meer.
Je vindt nog wel hun storen / sparen / sporen.
Soms winden / vinden / vinnen mensen een ei van een dino.
Of een gevaarte / geraamte / gesteente.
Een enkele / enkels / engelen keer vinden ze een pootafdruk.
Die zin / zien / zijn vaak heel groot.
Groten / Graten / Groter dan de pootafdruk van een beer!
Sporen in de sneeuw. Van wie zijn ze?
een eend

een kat

een vogel

een hert

een mens
geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg
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Luuk schrikt van de flits.

De kraai vliegt weg.

Er zit een scheur in de jas.

De schaal ligt vol fruit.

Ik vang de bal.

Een pan vol rijst.
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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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Pieter is kwijt
Pap tikte nog een eitje open.
‘Vertel verder!’ riep ik, want het was spannend.
‘Boppa en Bomma waren heel ongerust,’ zei pap.
‘Het was noodweer en ze waren mij kwijt.
Ze wisten niet dat ik in de boomhut was.
Eerst zochten ze in huis.
Mijn zus An hielp mee.
Ze riepen me en keken in elke hoek.
Zelfs in elke kast en onder elk bed.
Ik was nergens te vinden.
Toen deden ze de tuindeur open.
Ze riepen hard mijn naam, wel tien keer.
Maar door de donder hoorde ik hen niet.
An vroeg: “Is hij niet bij de beek?
Hij wilde toch gaan vissen?”
Boppa trok meteen zijn regenjas aan.
“Ik ga naar de beek,” zei hij.
Bomma trok ook haar jas aan.
“Ik ga naar zijn vriendjes,” zei ze.
“Naar Bas en Pim en Gert-Jan.
Het kan zijn dat hij bij hen is.”
“Ga niet naar buiten, An!” zei Boppa.
“Dat is veel te gevaarlijk.”
Niemand dacht aan de hut,’ zei pap.
‘Had je geen gsm?’ vroeg ik.
‘Die waren er nog niet,’ zei pap.
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An belt op met een blikje
Pap vertelde verder.
‘An liep door het huis.
Ze keek nog een keer in elke kast.
En onder elk kleed en onder elk bed.
Toen zag ze iets bij haar raam.
Het was een blik.
Ooit zat er appelmoes in.
Nu zat er een touw aan.
Het touw ging door het raam naar buiten.
Het ging door de lucht naar de hut.
Aan de andere kant zat ook een blik.
Het was onze telefoon.
Die hadden we zelf gemaakt.
Je moest het touw strak trekken.
Dan kon je elkaar horen in de blikjes!

Zo maakten pap en An hun telefoon.
Dat ga ik ook doen!
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An zag onze telefoon en dacht aan de hut.
Daar had nog niemand gezocht!
Ze mocht van pap niet naar buiten.
Maar ze kon wel bellen naar de hut.
Ze pakte het blik bij het raam.
Ze trok het touw strak en riep: “Hee!
Pieter, ben je daar?
Ben je in de hut?”’
En pap hoorde haar!
Hij vertelde: ‘Ik was zo blij!
Ik was bang in de hut.
Maar ik durfde er niet uit.
Ik riep hard in het blik: “Help!”’

“Help!”
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