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schuilt
schuil
schel
hel
held

land
lang
long
lont
klont

eb
heb
web
wet
west

brons
bron
Ron
Rob
Bob

steen
teen
een
eend
eind

hak
hakhout
hout
Wout
woud

In bad
Bob en Rob gaan in bad.
In bad met een eend en veel sop.
Het is hier heel nat.
Maar kijk eens naar die teen van Bob.
Een krab zit vast aan zijn teen!
Hoe komt die krab in het bad? 
En wat heeft Rob op zijn been?

Oo... broer Stan heeft lol.
Hij weet er vast meer van.

vll_vv_k8_bw_maan.indd   8 17-12-2013   11:13:42
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Help je mij, juf?

Ik ben op school in de klas.
Ik werk aan mijn taak.
Juf kijkt mij aan.
‘Snap jij die som?’ vraagt zij.
Ik knik naar haar en juf loopt door.

Ik snap niets van die som!
Maar ik zeg het niet.
Juf is een schat, maar ...
haar uitleg duurt en duurt.
Dus ik wil geen hulp.

Ik ben weer in mijn huis.
En werk aan de taak.
De som is nog niet af.
Maandag vraag ik juf om uitleg.

vll_vv_k8_bw_maan.indd   9 17-12-2013   11:13:43
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Voor het hol zit

Naast de vos

De vos zit voor

Nog een jong zit

De mol kijkt

Vul een woord in met -ng.

Rob is    voor een spin.

De poes likt met haar  de melk op.

Mam krijgt een  van pap.

Wat hoort bij elkaar? Maak een keuze.

vll_wb_maan_k8_bw.indd   7 25-4-2014   11:09:39
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geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Bram en Lot doen een spel.
Zij staat in het doel.
Hij pakt de bal.
Wie heeft de bal?

De hut is van Bram en Lot.
Zij zit in de hut.
Hij niet.
Wie zie je in de hut?

Bram

Lot

Bram en Lot

Bram en Lot zijn op school.
Juf kijkt boos naar hen.
Ze zijn te laat.
Op wie is juf boos?

Mam staat bij Bram.
Bram is ziek.
Lot zit op zijn bed.
Van wie is het bed?

Bram en Lot gaan naar huis.
Bram loopt naast Lot.
Hij draagt haar tas.
Van wie is de tas?

Bram staat bij pap.
Bram wijst naar Lot.
Lot loopt op de stoep met zijn hond.
Van wie is de hond?

van Bram en pap

van Bram

van Bram en Lot

Bram en Lot

Bram wel, Lot niet

Bram niet, Lot wel

op Bram

op Lot

op Bram en Lot

van mam

van Bram

van Lot

van Lot

van Bram

van mam

Wat is goed?

vll_wb_maan_k8_bw.indd   8 25-4-2014   11:09:44
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Een dag met veel taart
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Leuk!

Wat is oma blij!
Eef komt. 
En Tom komt ook. 
Dat is feest. 

‘Ik bak een taart,’ zegt oma.
‘Waf, waf, waf!’ zegt Bor.
Hij lust ook taart.
Oma kijkt in de kast. 
Ze ziet het al. 
Ze heeft geen bloem meer.
In een taart moet bloem. 
Veel bloem. 

Wat gaat er in een taart? 
- bloem
- een ei
- fruit

En op de taart?
- room

En nog iets!
Een muts.
Nee ... die gaat niet IN de taart. 
Oma zet de muts op.
De muts is wit en heel hoog.

vll_lb_maan_k8_bw.indd   2 30-1-2014   10:19:23



Het is de muts van een kok. 
De muts van kok oma.

Oma maakt een lijst.
Daar staat op wat in de taart moet. 
‘Ik haal het snel,’ zegt oma.
‘Bor mag mee.’

vll_lb_maan_k8_bw.indd   3 30-1-2014   10:19:23
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Boer Boem

Oma gaat met Bor naar boer Boem.
Boer Boem heeft fruit.
Hij heet Mees.
Maar hij heet ook wel boer Boem.
Hoe dat komt?
Er lag een bom in zijn wei.
De bom was wel 100 jaar.
Maar de bom zei niet ‘boem’.
Oef!
De bom is al lang weg.
Hij ligt niet meer in de wei.
Maar boer Mees heet wel boer Boem. 

San is de mam van Lin.
Ze woont naast oma.
‘Dag oma!’ roept ze. 
‘Dag San,’ roept oma. 
San kijkt naar de muts van oma. 
Dat ziet er gek uit. 
‘Ik bak taart,’ zegt oma. 
‘Voor Eef en Tom. 
Komt Lin ook als Eef en Tom er zijn?’
‘Top!’ zegt San.
‘Lin zal heel blij zijn!
Leuk!’
‘Ik moet snel naar boer Boem.
Dag!’

vll_lb_maan_k8_bw.indd   4 30-1-2014   10:19:25
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Oma en Bor gaan naar boer Boem.
Maar … 
Boer Boem is er niet. 
Wat staat er op zijn deur? 

vll_lb_maan_k8_bw.indd   5 30-1-2014   10:19:26


	Text2: 
	Text1: 
	Text3: 
	Dropdown3: [maak een keuze]
	Dropdown4: [maak een keuze]
	Dropdown5: [maak een keuze]
	Dropdown2: [haar hol.]
	Dropdown6: [maak een keuze]
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box3: Off
	Check Box5: Off
	Check Box4: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


