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Naar school in het bestelbusje
Het is aan het stortregenen.
Mama brengt mij weg in haar bestelbusje.
We naderen een druk kruispunt.
Voor ons staat een man in een gele jas.
‘Wat heeft dit te betekenen?’ vraagt mam.
‘De verkeerslichten zijn stuk,’ zeg ik.
‘Die man is het verkeer aan het regelen.’
‘Hij is de boel aan het ontregelen, bedoel je.’

Mam kan niet goed tegen verandering.
We hadden beter met de fiets kunnen gaan.
Beter voor de natuur en het humeur van mama!

betekenis
betekenen
tekenen
ondertekenen
ondertekening

ringvingertje
ring
ringetje
slangetje
slangenleer

gevoelsmatig
doelmatig
doelbewust
onbewust
bewusteloos

behandelen
verhandelen
handel
handig
linkshandig

ontwikkelen
ontregelen
regelen
regenen
stortregenen

zijrivier
zij
zijn
zin
zinnetje
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Lisa heeft een dingetje

Lisa heeft een dingetje op haar wangetje.
Is het een wratje?
Of is dat een torretje?

Waarom is Lisa nu aan het wriemelen?
O, dat dingetje op haar wangetje is een beestje.
En dat beestje is haar aan het kriebelen!

Het is een miertje, zie ik eindelijk.
Die mier maakt een wandeling over haar wang!
Zou de mier een mevrouw of meneer zijn?
Dat is mij onbekend.

Gelukkig is het een zwarte mier.
Rode mieren kunnen steken. 
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Schrijf in de goede rij.

-rk -lf -rm

Wat hoort bij elkaar? Maak een keuze.

snavel weiland

molen geblaf

zwembad kampvuur

onweer huilen

sneeuw regen

stiften vliegtuig

schoenen verkeer
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Wat past het best?

‘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.

 .

Toen deden ze de tuindeur open.
Ze riepen hard mijn naam, wel tien keer.
Ik hoorde hen niet,  .

1

2

Op plaats 1 past het best:

Op plaats 2 past het best:

Ik lag onder mijn bed.

Ik was in de keuken.

Ik was nergens te vinden.

want het onweerde.

want het was mooi weer.

want ik hoorde het niet.
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23 24

Joost geeft zijn schrift aan de juf.

Ik kauw op kauwgom.

Speur mee naar het spoor!

Ik streep de som door.

Ik drink mijn sap op.

Juf zet een krul bij de som.
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