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14

Lentebloemen 
Wat een heerlijk lenteweertje!
Tante Ida huppelt door het gras.
Ze wil lentebloemen plukken.
Paardenbloemen, zevensterren, prachtig toch?

Dan ziet tante Ida een paarse viool, zo mooi!
Tante Ida bukt zich …
Dan ziet ze een zoemend bijtje op de bloem.
Dat honingbijtje zoekt natuurlijk stuifmeel!

Tante denkt: weet je wat, ik laat alle bloemen staan.
Huppelend gaat ze naar de bloemenwinkel. 

voorstellingen
voorstelling
voorgesteld
voor
ivoor

tonnetje
ton
regenton
regenjassen
winterjassen

lenteweertje
lentebloemen
bloemenwinkel
winkel
winkelen

tandenborstel
afwasborstel
borstel
borstelen
worstelen

ringetje
ring
wring
spring
springlevend

vitaal
taal
thuistaal
thuiskomst
aankomst
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15

Speelgoed voor de vissen
Hijgend zwemt Tina naar de overkant.
Het water is heerlijk koel.
Hoort ze het belletje al?
Dan moet ze terug naar mam.
Die staat dan klaar met een kan thee.

Duikend onder water ziet Tina iets.
Het is iets kleins.
Tina duikt naar de bodem van het meer.
Het is een tolletje!
Speelgoed voor de vissen zeker.
Dan hoort ze het belletje: de thee is klaar!

theedoekje
wrak
kringetje
blijvend
terug

refrein
Thijs
benieuwd
rauwkost
vertrouwen

stakend
tolletje
versta
strengst
hoed

buitenmuur
kamertje
nu
mouw
hooikoorts

belletje
strever
Tina
zachter
heerlijk

aan 
veerkracht
pikant
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vll_vv_zon_k10_bw.indd   15 31-10-2014   9:39:02



ei

ui

u

ijk

ie

h

i

l

f

g

ou

au

s

r

m

ei

werkboekje
van:

10
16517_vll_wb_zon_k10_os.indd   2 27-11-2014   12:23:27



geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

14

Vul in.

Wat hoort bij elkaar? Maak een keuze.

gezicht keuken

beroep ijsbaan

verstuur bakker

betaal zwembroek

verkeer spinnen

gewicht sprookje

gewond duinen
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Wat is goed?

Ze wandelen in het bos.

Het is bewolkt.

De kikker.

Hij is op de kant gesprongen.

Ze wandelen bij de beek.

Het is zonnig.

Floortje, samen met de hond.

Hij is in de modder gekropen.

Waar zijn Floortje en Sam?

Wat voor weer is het?

Wie lag er op het gras te zonnen?

Floortje ziet de kikker niet meer.
Wat denkt Floortje?

De kikker

Floortje gaat met haar hond Sam wandelen.
Ze lopen naar de beek.
Opeens horen ze een harde plons.
Floor ziet een kikker opspringen.
Die lag lekker in het gras te zonnen.
Nu is de kikker verdwenen.
Floor kijkt in het donkere water.
Ze kan de kikker nergens meer ontdekken.
Zou hij zich in de modder verstoppen?
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Een dief?

Het was pap.
‘Ben je al wakker?’ vroeg hij.
‘Ik kwam kijken of alles goed is.
Was het leuk in de tent?’
‘Er is een dief,’ siste ik.
‘Een dief onder de tent!
Je hoort hem graven.
Die dief graaft een tunnel!’
‘Wat zeg je me nou?’ vroeg pap.
Hij trok aan zijn oor.
‘Laat me eens zien.’
Met pap erbij durfde ik wel.
Ik kroop weer in de tent.
‘Kijk,’ zei ik en ik wees op het grondzeil.
Het ging op en neer.
Pap legde zijn oor erop en luisterde.
Toen begon hij te lachen.
‘Dat is geen dief,’ zei hij.
‘Dat is een dier.
En je had het goed: hij graaft een tunnel.
Het is een mol!’
We gingen de tent uit.
Ik zag dat er iets bewoog in het gras.
Was dat de mol?
Nee, het was een ander dier.
Het kroop uit de aarde omhoog.
‘Dat is een pier,’ zei pap.
‘Die vlucht voor de mol.
Mollen eten graag pieren.’

14
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Dit weet ik van een mol.

Pap vertelde dit:

Een mol woont onder de grond.

Hij bouwt daar een nest van gras en mos.

Een mol heeft een zwarte pels.

En heel sterke, grote voorpoten.

Daar graaft hij gangen mee.

Het zand gooit hij naar buiten.

Dat vormt een berg in het gras. 

Die berg noem je een molshoop. 

Een mol is bijna blind.

Maar hij hoort en ruikt heel goed!

Hij eet dieren die ook onder de grond wonen.

Slakken, torren en pieren.

Soms komt de mol boven de grond.

Pas maar op, mol!

De uil lust je graag.

Als het lukt, eet hij je op.

Dat lijkt me niet lekker: een mondvol mol!

Ik wees naar de pier.
‘Juf zegt dat dat een regenworm is.’ 
‘Zo kun je hem ook noemen,’ zei pap.
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Ontbijt in de boom

Het gras bewoog weer.
‘Dat doet de mol,’ zei pap.
‘Hij is op jacht onder de grond.
Hij vangt pieren.
Boppa heeft mij ook geleerd pieren te vangen.’
Ik vroeg: ‘Vind jij pieren lekker dan?’
Pap lachte hard en zei: ‘Welnee.
Maar met pieren kun je goed vissen.
Je prikt ze aan de haak van je hengel.
Vissen zijn dol op pieren.’
‘Arme pieren,’ zei ik.
Pap wees naar de zwarte tak in onze boom.
Hij zei: ‘Weet je hoe die zwart werd?
Dat gebeurde toen ik pieren ving.’
‘Hoe dan?’ vroeg ik.
‘Laten we in de boom eten,’ zei pap.
‘Dan vertel ik je dat verhaal.’

We haalden broodjes, eitjes en appelsap.
Daarmee klommen we in de Dikke Boom.
De vloer van de hut was rot.
Maar het balkon niet. 
Daar gingen we lekker zitten.
Pap at een broodje met ham.
Ik at een broodje met kaas.
De mussen pikten de kruimels uit onze hand.
En pap vertelde zijn verhaal. 
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