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Onderzoek in bad
Op een ochtend zitten Thelma en Ina in bad.
Ze doen een spelletje.
Ze stellen vragen:
Hoeveel liter water gaat er in dit bad?
Blijft een theekop drijven?
Zal een meloen in het water zinken?
Thelma en Ina doen onderzoek.
Wat zullen zij ontdekken, denk jij?

tongetje
ochtend
pedaal
ontdekking
theekop

minuut
Edith
moeilijk
wringen
hengst

kegeltje
wrijft
spelletje
drijvend
klimaat

mevrouw
ruggetje
koken
spannend
figuur

honing
thuiskomst
appelflap
refrein
pilletje

kiwi
gewricht
haaien
bukken
terug
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Een kop thee voor …
Vandaag komt meneer Joris ons bezoeken.
Papa en ik maken thee voor hem.
‘Ik doe de waterkoker aan,’ zegt papa.
‘Pak jij een theeglas, een zakje en een lepeltje?’
Zoekend naar de glazen, zie ik suiker staan.
En daar zijn de zakjes.
Er zitten theeblaadjes in.
Papa hangt een zakje in het gekookte water.
Hangend op het aanrecht kijk ik naar de blaadjes.
Die worden heet en het water kleurt lichtbruin.
Papa leest zijn berichten: meneer komt toch niet.
‘Mevrouw,’ zegt hij deftig, ‘wilt u een kop thee?’

bijtend
natuurlijk
meneer
dat
wrijving

terecht
stekeltje 
daar
theeglas
weinig

ruw
wrak
schuil
staldeur
Joris

stronk
gebeuren
huisarts
ziet
fraaie

snauwend
dekentje
touw
ontmoeting
leeuwin

potloodpunt
kramp
Thijs
springen
herfst
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Wat is goed?

Jos moet naar school.

Vandaag.

Met de fiets.

Mam en Jos.

Jos moet naar zwemles.

Morgen.

Met de bus.

Jos en Eefje.

Waarom kan Eefje niet met Jos mee?

Wanneer mag Eefje met Jos mee?

Hoe gaat Jos naar zwemles?

Wie gaan naar het zwembad?

Naar zwemles

Jos komt met Eefje uit school.
Mam staat met haar fiets bij het hek.
Jos vraagt: ‘Mam, mag Eefje bij ons?’
‘Dat kan vandaag niet,’ zegt mam.
‘Je moet naar zwemles.
Ik heb de tas met je zwembroek al bij me.’
‘Jammer,’ zegt Jos, ‘kan het morgen wel?’
‘Dat is goed,’ zegt mam.
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Schrijf in de goede rij.

leeft in de zee leeft op het land

Wat hoort bij elkaar?

Ze neemt de

Even later wordt

De wekker rinkelt,

Ze is te laat op school,
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27 28

Ik strooi zout op het ijs.

Gert lust graag peer met schil.

Mam spuit met de spuitbus.

Zie je de klauw van dat dier?

In de lijst zit een barst.

Mijn neef is elf jaar.
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Oom Peter mag naar huis

De dokter brengt mam en Lies weer naar oom Peter.
‘Was het leuk?’ vraagt oom Peter.
‘Ja!’ roept Lies.
‘We hebben heel veel gezien,’ zegt mam. 
‘We gingen eerst naar de kelder.
Dat was al gaaf.
Maar daarna mochten we het dak op!
Daar konden we heel veel zien.’
‘Wat deden jullie daar dan?’ vraagt oom Peter.
‘De dokter liet ons een gebouw zien,’ zegt Lies.
‘Daar maken ze stroom met stoom.
Wist je dat?’
‘Ja, wist ik,’ zegt oom Peter.
‘Ik weet heel van stoom.
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Wat jammer dat ik niet thuis ben.
Dan kon ik het je laten zien.
Ik heb iets heel leuks.
Het is speelgoed van mij.
Ik kreeg het toen ik zo oud was als jij.
Ik weet zeker dat jij het ook leuk vindt.’
‘Wat is het dan?’ vraagt Lies.
‘Dat verklap ik niet,’ zegt oom Peter.
‘Het staat in mijn huis.
Kom maar kijken.’
‘Maar jij bent hier nog een tijd,’ zegt Lies.
‘Nee hoor,’ zegt oom Peter. 
‘De dokter kwam net langs.
Ik mag naar huis!’
‘Wat fijn!’ zegt mam.
‘Wij brengen je wel.’
Oom Peter trekt zijn kleren aan.
Dan gaan ze naar de auto.

Al snel zijn ze bij het huis van oom Peter.
‘Nu laat ik je wat leuks zien,’ zegt hij.
Hij loopt naar een kast.
En pakt er iets uit.
Het is net een fabriekje.
‘Dit toestel werkt op stoom,’ zegt hij.
‘En hij doet het echt.’
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Het wiel draait!

Oom Peter poetst het toestel met een doek.
Nu glimt het mooi.
Er zit een ketel op.
Die vult hij met water.
Dan haalt hij een bakje uit het toestel.
Daar zit houtskool in.
Dat steekt hij in brand.
Hij schuift het bakje onder de ketel.
‘Er gebeurt niets,’ zegt Lies.
‘Het duurt even,’ zegt oom Peter.
‘Het water kookt nog niet.’
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Het wordt al wel warm.
Oom Peter drukt op een knopje.
Er klinkt een fluitje!
‘Let goed op,’ zegt hij.
Hij trekt aan een hendel.
Nu gaat er een wiel draaien.
Eerst heel langzaam.
En dan steeds sneller.
‘Hij doet het!’ roept Lies.
‘Wat leuk!’
‘Goed hè?’ zegt oom Peter.
‘Ik wist dat je het leuk zou vinden.’
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Een dag later is Lies op school.
Ze zit weer in de kring.
‘Wie vertelt er iets leuks?’ vraagt de juf.
‘Ik!’ roept Lies.
Ze heeft het boek van de juf op schoot. 
‘Ha ha,’ lacht de juf.
‘Heeft het met stroom te maken?’
‘Ja,’ zegt Lies. 
‘Met stroom maar ook met stoom …’ 
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