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Kern 10, dag 1



j

z

ei

oe

w

s

f

uu

ui

o

ij

au

e

eu

l

g

h

ou

a

i

m

oo

n

ee

b

v

p

s

aa t

Auteursteam Veilig leren lezen 
Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, 

Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, 
Huub Lucas, Wilma Stegeman, Ludo Verhoeven, Josée Warnaar

Projectteam Veilig leren lezen
Annemieke Smits: uitgever  

Angela Schelfhout en Marjon Verstappen: eindredactie
Froukje Dijkstra, Nancy van Gestel, Jacqueline List, 

Joke Nawara, Wanda Nawara, Niek Rooijakkers, Josanna van Werkum 

Tekst
Annemarie Jongbloed: p. 6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 22-23, 26-27, 30-31

Beeld
Willeke de Boer: illustraties

Leo Timmers: illustraties omslag en p. 32-33
Coen de Kort: pictogrammen

8e druk

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen

D/2014/1919/129

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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2

ongemak
stomverbaasd
hoogbejaard

spartelen
toveren
oefenen

in kern 10 leer ik:

á Wil je knutselen, schilderen of tekenen?
á Ik ben opgelucht door het nieuwsbericht.
á De opening van het park was feestelijk.

onbeleefd
negentig
mogelijk
slangetje
regenen

Thomas
peuteren
tekening
werkelijk
wrijf

eenvoudig
gipsverband
wandelen
mevrouw
opgelucht

zeventig
rekening
makkelijk
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onderwijzeres

gebeurtenis

kampeerwagen

in kern 10 leer ik:

á Mama heeft een nieuwe boodschappentas.
á Overmorgen draag ik mijn donkerblauwe jas.
á De onschuldige hoort niet in de gevangenis.

tennisballen
afluisteren
geroezemoes
theelichtje
onnauwkeurig

ivoor
onderzeeboot
ontwikkelen
fluitend
overtrekken

betekenis
tevreden
keukenkasten
veranderen
eergisteren
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kliederen
bladeren
kinderen
hinderen
schilderen

kakelen
kakel
gekakel
gebibber
bibberen

mep
mepper
mopper
mopperen
klapperen

ik leer: -eren, -elen, -enen 
in kinderen • hagelen • regenen

Gisteren mochten we stempelen.

regenen

kinderen

hagelen

Wanneer mag Jolien haar pakje openen?
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Mathijs
keukentje
vrede
reis
verhouding

krachtig
jeugdleider
vonkje
meeuwen
tekeer

poot
zit
aan
nauw
goed

vrouw
engst
spreekt
wreed
thuis

duizend
bewaren
plezier
Lobke
schuurmiddel

tonijn
dringend
wafeltjes
kraaiennest
blubber

Lobke heeft een eng dier gevangen.
Ze heeft een eng dier met heel veel poten gevangen.
Lobke heeft een duizendpoot gevangen.
Zou Lobke haar duizendpoot thuis kunnen bewaren?

Mathijs is een jeugdleider.
Als jeugdleider gaat hij elk jaar op reis met de jeugd.
En elk jaar bakt hij stapels wafels.
Deze wafels neemt hij mee op reis met de jeugd.
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1

De natuur

Wat heb jij meegemaakt?

Bij natuur denk je het eerst aan dieren en planten.
Maar natuur is ook: lucht, water, aarde en vuur.
De natuur is eigenlijk alles wat je om je heen ziet, 
wat niet door de mens gemaakt is.

De natuur is mooi.
Je kunt ervan genieten.
Denk maar aan de zee, 
aan de bossen en bergen
en aan mooi weer, natuurlijk.

Maar het weer is niet altijd mooi.
Bomen kunnen omwaaien.
De bliksem kan inslaan.
Het land kan onder water lopen.
Het kan glad zijn of mistig.
Je kunt er niets aan doen.
Het gebeurt gewoon.
Maar, gelukkig niet vaak.

Dit vond ik fijn in de natuur:

 

Dit was niet zo leuk in de natuur:
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Wat hoort bij de natuur?

Kies drie boeken over de natuur.

een grassprietje

het strand

bomen

haaien

meeuwen

een tuinhek

een meertje

mutsen

palmbomen

konijnen

dassen

fietsen

bliksem

onkruid

storm

zand

bessen

een verkeersbord

een waterval

een strandstoel

een luchtballon

slakken

wolken

rotsen

huizen

een dennenbossnoepjes

een boek over planten

een boek over de zee

een boek over het oerwoud

een boek over de bergen

een boek over de Noordpool

een boek over dieren
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Weet jij wat het is?

Wat vind jij het leukst? Vul in: 1, 2, 3, 4 en 5.

Maak de zin af.

weet ik nietandersplant dier

een den

een panda

een rotsblok

een orkaan

een kastanje

een orka

een bizon

een vulkaan

Ik lees over de natuur.

Ik werk in de tuin.

Ik kijk naar een natuurfilm.

Ik ga naar een dierentuin.

Ik maak een wandeling door de natuur.

Ik vind       het allermooist in de natuur,

want  .

16517_vll_wb_zon_k10_bw.indd   3 27-11-2014   12:14:26



veil ig gespeld 10

k

d

n

p

e

o

m

w

h

r

t

oo

b

aa

z

i

j

oe

ij

m

aa

j

uu



1 2

De palm staat bij de zee.

De koe eet van het hooi.

Er zit een barst in de ruit.

Ik scheer mijn snor af.

Ik spring heel ver.

Joost zit op de kruk.
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