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Vangen!
Pammetje loopt over een weggetje.
‘Ik gooi vanaf dat bruggetje,’ roept ze.
‘Dan komt hij vanzelf weer terug.’
‘Nee, niet bij het water,’ zegt Mo.
Maar Pammetje gooit al.

Het voorwerp zweeft ver weg.
Maar het komt terug …
Scheert over het water …
Gevangen!

snor
snorretje
torretje
torren
toren

ontdekken
bedekken
bezitten
verzitten
zitten

wrak
wraak
kraak
krakend
wakend

Judith
juni
juli
Ali
avond

tekort
terug
rug
ruggetje
bruggetje

kan
kannetje
kinnetje
pinnetje
pannetje
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Wit en blauw wordt …

Mevrouw Knap kijkt naar haar wasgoed.
Ze maakt een klagend geluid:
‘Och, hoe kon dit gebeuren?
Wat zien mijn handdoekjes eruit!
Ze zijn hun witte kleur verloren!
Ik deed de witte was bij blauw.’

Vragend kijkt ze naar meneer Knap.
Maar meneer Knap vindt het juist enig.
‘Die lichtblauwe handdoekjes zijn fleurig. 
En die lichtblauwe washandjes ook.
Wat staat dat leuk en kleurig.
Zullen we nog een kleur maken in de was?’
Meneer Knap pakt een gele broek.
‘Kijk, dit is de kleur van appelsap.
Nu doen we die zwarte handdoek erbij …’
‘Nee!’ roept mevrouw Knap.
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Wat is goed?

De school is dicht.

Paul schreef een kaart.

An stuurt een kaart naar Paul.

Paul reist naar An.

Eef duikt, Roos wacht.

Roos is al nat, Eef niet.

Roos en Eef zijn nat.

Mam koopt een jas voor Lot.

Lot krijgt de jas van An.

Mam koopt een jas voor An.

Pauw ziet de staart van Kip.

Pauw zit op het stro.

Kip ziet de staart van Pauw.

In de boom zit de eekhoorn.

De kuil is vol met nootjes.

De eekhoorn eet nootjes.

Haar fiets is rood.

Bas is het eerst op school.

Bas fietst naar school.
Jet loopt naar school.
De band van haar fiets is lek. 
Bas haalt Jet in.

An kreeg een kaart van Paul.
Paul schreef: Kom je naar mij?
Nu zit An in de trein.
Zij reist naar haar vriend Paul.

Eef is met Roos bij het zwembad.
Roos duikt er al in. 
Eef staat nog op de rand. 
Zij doet eerst haar duikbril op.

Mam is met An en Lot in de stad.
An krijgt een jas.
Lot niet, haar jas past nog goed.
Lot is blij met haar jas.

Kip is in het hok op het stro.
Kip ziet een staart.
Het is die van Pauw.
Want hij zit op het hok van Kip.

Er zit iets bruins bij de boom.
Dat is een eekhoorn.
Hij graaft een kuil.
Daar stopt hij nootjes in. 
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Wat is goed, wat is niet goed?

Er bloeien rozen in de tuin.

Met een slang kun je sproeien.

De struiken worden besproeid.

Mieke gaat de tuin sproeien.

Vader is nat gesproeid.

Schrijf in de goede rij.

-n -ng -nk
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Ik spring in de zee.

Twan trekt zijn kous op.

Die berg is heel hoog.

Ik knoei met mijn melk.

Meg gluurt door het raam.

Ik schenk nog wat sap bij.
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Zo maak je stroom

De dokter wijst.
‘Zie je dat gebouw?’ vraagt hij. 
‘Die fabriek?’ vraagt Lies.
‘Het lijkt op een fabriek, ja,’ zegt de dokter.
‘Daar wekken ze stroom op.
Genoeg stroom voor de stad.
En zie je die masten?
Daar zitten kabels aan.
Die zorgen dat de stroom naar ons toe komt.
Soms gaan die boven de grond.
Maar vaak lopen ze onder de grond.’

Lies kijkt weer naar het gebouw.
‘Er komt rook uit de schoorsteen,’ zegt ze.
‘Dat is geen rook,’ zegt de dokter.
‘Dat is stoom.
Want met stoom maak je stroom.’
‘Dat snap ik niet,’ zegt Lies.
‘Dat is ook lastig,’ zegt de dokter.
‘Er is daar water.
Dat maken ze heel erg warm.
Dan wordt het stoom.
Hebben jullie thuis een fluitketel?’
’Ja hoor,’ zegt mam.
‘Fluit die ook?’ vraagt de dokter.
‘Ja, als het water kookt,’ zegt Lies.
‘Heel goed,’ zegt de dokter.
‘Dat komt door de stoom.
Die blaast heel hard uit de ketel.
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Dat gebeurt ook in dat gebouw.
Maar dan in het groot.
De stoom blaast er heel hard.
Er is ook een molen.
De stoom blaast tegen die molen.
Die draait daardoor.
En zo wekt hij stroom op.’
‘Hoe werkt dat?’ vraagt Lies.
‘Dat is heel lastig,’ zegt de dokter.
‘Hoe leg ik dat nu aan jou uit?’
De dokter denkt na.
Dan weet hij het.
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Stroom uit je fiets

‘Heb jij een fiets?’ vraagt de dokter.
‘Ja,’ zegt Lies.
‘Zit daar een lamp op?’ vraagt hij.
‘Ja,’ zegt Lies.
‘Hoe zet je die aan?’ vraagt de dokter.
‘Met een wieltje,’ zegt Lies.
‘Dat zet ik tegen mijn band aan.
En als ik fiets, gaat het draaien.
Dan wekt het stroom op.’
‘Heel goed,’ zegt de dokter.
‘In dat gebouw gaat het net zo.
De molen draait door de stoom.
Net als het wieltje tegen jouw band.
En zo wekt hij stroom op.
Maar soms gaat het anders …’

‘Hoe dan?’ vraagt Lies.
‘Zie je die molen daar?’ vraagt de dokter.
‘Ja,’ zegt Lies.
‘Dat is een windmolen,’ zegt de dokter.
‘Die draait door de wind.
En zo wekt hij stroom op.

Het kan ook met de zon.
Er ligt dan een plaat op het dak.
Die plaat is van glas.
De zon maakt die plaat warm.
En zo wekt hij stroom op.’
‘Hoe werkt dat?’ vraagt Lies.
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‘Eh eh …’ zegt de dokter.
‘Dat weet ik ook niet …
Wat wil jij toch veel weten!
Meer dan ik zelf weet!’
Lies lacht.
‘Ik moet weer aan het werk,’ zegt de dokter.
‘Ik hoop dat je het leuk vond.’
‘Reken maar!’ zegt Lies. 
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