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wonderlijk
hinderlijk
hindering
klontering
klonterig

onverlicht
onbelicht
onbekend
ongekend
ongedaan

letterlijk
misselijk
mis
Ming
wring

bijgebouw
bouwbedrijf
bedrijf
bedrijvig
bedrijven

ik leer: -ig, -lijk, -ing 
in negentig • vriendelijk • oplossing 

en be-, ge-, ver-
in weerbericht • ongeluk • treinverkeer

Mam had zich voorbereid op de grote uitverkoop.

Simon voelt zich misselijk als hij grieperig is.

negentig
vriendelijk
oplossing weerbericht

ongeluk
treinverkeer
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voor
paar
dag
tot
jij

meneer
idool
Marthe
poten
armbandje

juist
zelf
langst
steeds
duwt

schreeuwend
meid
betreuren
gouden
herrie

minuut
elke
kauwend
wroeten
juni

terecht
surfplanken
mikken
moeilijk
verdwalen

In de lente worden de dagen langer.
Het blijft elke dag een paar minuutjes langer licht.
Zo worden de dagen steeds langer.
Dat duurt tot de langste dag.
Weet jij welke dag in juni het langst is?

Marthe en de rest van de meiden staan op het plein.
Ze staan gillend en schreeuwend op het plein.
De meiden staan te gillen voor hun idool.
Wat een herrie maken die meiden voor hun idool.
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Rare wezens

Er waren eens twee vliegen.
Ze zaten op een hek.
Ze keken naar een vliegveld.
En zeiden: ‘Dat is gek!
Ze noemen dit een vliegveld.
Maar ik heb nog geen vlieg gezien.
Alleen van die ijzeren vogels.
Ze vergissen zich misschien?’

Er waren eens twee bijen.
Die lazen in een krant.
Een bijgebouw te koop.
Met bloemen op het land.
Dat wilden ze gaan bekijken,
dat bijgebouw met bloemen.
Maar toen ze het bijgebouw zagen
gingen ze wel anders zoemen.

Mensen zijn soms rare wezens.
En hun taal is ook vaak raar.
Want wat je hoort, dat is het niet.
En wat je leest, is soms niet waar.

Ze willen de dieren foppen.
Een vliegveld is niet voor vliegen
en een bijgebouw niet voor een bij.
(Of zien de mensen ze vliegen?)

‘Je ziet ze vliegen!’ Wanneer zeggen mensen dat?

Als ze echt iets zien vliegen.

Als ze iets zeggen wat niet waar kan zijn.
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Wat voor dier is het?

Weet je nu welk woord bij het plaatje hoort?

Een vliegend hert is een kever met een gewei.
Een woudaapje is geen aap maar een vogel.
Een grote vos is geen vos maar een vlinder.
Een sprinkhaan is geen haan.
Een meerkat is geen kat maar een aap.
Een zeepaardje is geen paard.
Een zeehond is geen hond.
Een oorworm is geen worm, want hij heeft pootjes.

sprinkhaan

vliegend hert

woudaapje

grote vos

oorworm

zeepaardje

meerkat

zeehond
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Weet jij wat een das is?

Kies bij elk woord twee plaatjes.

Een das hoort bij een muts.
Meestal noem je die das een sjaal.
Een das kan ook een stropdas zijn.
Dat weet je vast wel.
Maar weet je dat een das ook een dier is?
Dat dier zie je hier.

vliegen

krabben

pad

kauwen

tong

spinnen
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staartje

schatkist

kerstboom

Ik eet een spruitje.

Een bak vol sla.

An plukt een bloempje.
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Auteursteam Veilig leren lezen
Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, 
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Een idee!

Dit dagboek is van Willem 
Ik ben: 7 jaar

Ik woon in: Haasdal
Dit vind ik leuk: boomhut bouwen
Dit eet ik het liefst: friet
Dit boek kreeg ik van: Boppa

Hoera, ik ben vrij!
De school is al een week dicht.
En ik heb nog een week.
Pech, vandaag regent het.
En daarom maak ik een boek!

Hier komt mijn verhaal.
                                                Echt gebeurd!!!  
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Wat een fijne hut.
Ik zou er wel in willen wonen!

Weet je wat?
Ik vraag of ik erin mag slapen!

Met een matje en een slaapzak.
Dat is top!

MAANDAG 
Dit ben ik in de Dikke Boom.

Het was maandag.    
Ik zat op een tak.
En ik kreeg een idee!

Ik klom vlug langs de touwladder omlaag.

Weet je hoe pap en ik die gemaakt hebben?

Pap boorde in elke stok twee gaten.

Links een gat en rechts een gat.

Ik deed touw door de gaten.

Links een touw en rechts een touw.

Onder elk gat legde ik een knoop.
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Zoef, de tuin in.
Daar was pap aan het werk.
Hij knipte de heg:

  
‘Pap!’ riep ik keihard.
Pap zette de schaar uit.
‘Wat is er, knul?’ vroeg hij.
Ik zei: ‘Ik wil slapen in de boomhut!
Mag het?’
Pap trok aan zijn oor.
Dat doet hij altijd als hij denkt.
‘Nee,’ zei hij toen.
‘De vloer van de hut is rot.
Daarom hangt het roodwitte lint daar.
Dat moest ik je nog vertellen.
Je kunt niet spelen in de boomhut.
En je kunt er zeker niet in slapen!’
Toen trok pap aan mijn oor.
Dat doet hij altijd als hij me troost.
Hij zei: ‘Maar weet je wat?
We zetten de tent op bij de Dikke Boom!
In de hut slapen kan niet.
Maar in de tent wel.’
‘Joepie!’ riep ik.

J o e p i e !
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De tent

Pap haalde de tent van zolder.
Het is al een oud ding.
Ik slaap erin als we in Frankrijk zijn.
Pap zette de tent op en ik hielp.
Maar de tent leek wel een wild dier!
De stokken zwiepten alle kanten op.
Het leken wel poten die trapten.
Het doek viel op ons hoofd.
‘Help, help!’ riep ik voor de grap.
‘De tent is een monster!
Een rood monster!
Hij eet ons op!’
Ik moest zo erg lachen.
Ik deed het bijna in mijn broek.

Mam maakte deze foto:
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Pap keek zuur en zei: 
‘Ik wist niet dat het zo lastig was.
In Frankrijk heb ik hem in drie tellen staan.’
‘Hij staat toch?’ zei ik.
‘Met ons erin geknoopt.’
Na een tijd stond de tent echt.
Ik legde er een matje in.
Op het matje kwam een slaapzak.
Ik hing een zaklamp aan een haak.

‘Is het al bijna nacht?’ vroeg ik.
‘Ik wil zo graag naar bed!’ 
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