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Bouwen in het bos
Ik ken een groepje vrouwen.
Zij kunnen heel goed bouwen!
Ze maken hoge gebouwen in het bos.
Zij gebruiken veel takken en een beetje mos.

Een mevrouw verzamelt de takken.
Die meneer daar mag er geen pakken.
Want alleen voor vrouwen is dit gebouw.
Dat vindt de meneer toch wel wat flauw.

tegoed
goed
speelgoed
speelkamer 
kamer  

pedaal
daal
dalen
dalend
kalend 

beloven
geloven
gebouwen
bouwen
bouwend

ketting
korting
kort
tekort
terug

meteen
mevrouw
vrouw
vrouwen
vouwen 

terecht
tehuis
huisdokter
doktertje
worteltje
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Stapelbed

Stieg is net verhuisd.
Wout bekijkt zijn nieuwe woning.
‘Ik heb een machtig stapelbed,’ roept Stieg.
‘Twee bedden boven elkaar!’
‘Een stapelbed?’ vraagt Wout.
Neemt Stieg hem in de maling?

Vrolijk laat Stieg zijn slaapkamer zien.
Wout ziet een laag bed en boven nog een bed.
Met stalen buizen zitten de bedden vast.
Met een trap klimt Wout op het hoogste matras.
Daar liggen kussentjes met tijgertjes erop.
Het zijn heel zachte kussentjes.

Stieg ligt onder Wout.
Ineens voelt Wout dat hij omhoog gaat!
‘Ik kan vliegen!’ roept hij.
‘Dit matras heeft een goede vering!’
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Maar de glazen

Daarbij wil ik

Ik zou wel

Daardoor lekken

De glazen zijn

 een koek lusten.

 niet bruikbaar.

 zijn gebarsten.

 ook wat drinken.

 de glazen.

Wat hoort bij elkaar?

Schrijf in de goede rij.

str- spr-
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Lees en vul in.

Vandaag hoef ik   niet aan te kleden.

Dat is lastig als  ziek bent.

‘Ik zal je verwennen,’ zegt  mama.

Bas is een van  beste vrienden.

Hij mag elke dag bij  komen.

Heb  ook een beste vriend of vriendin?

je

ons

me

zij

mijn

mijn

we

jij

ze

wij
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Stroom, stoom en een 
leuke oom
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Het boek van de juf

De bel gaat.
Het plein stroomt leeg.
Ook Lies rent naar haar klas.
‘Kom maar,’ zegt de juf.
‘Pak je stoel. 
Maak vlug een kring.’
Elk kind pakt zijn stoel.
‘Vertel maar eens,’ zegt de juf.
‘Wie weet er wat leuks?’
Zo begint de dag in de klas van Lies.
Met een gesprek in de kring.
Als je wilt, vertel je wat.
Maar het hoeft niet.
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Lies steekt haar hand op.
En Eus ook.
‘Ik weet wel wat leuks,’ zegt Lies.
‘Vertel jij eerst maar, Lies,’ zegt de juf.
‘Ik was met Eus naar de opvang,’ begint Lies.
‘En toen was er geen stroom meer.
Er was geen licht in huis.
Alles was er donker.
Bijna niets deed het nog.’
‘Weet je wat er aan de hand was?’ vraagt de juf.
‘Er was een breuk. 
In een kabel,’ zegt Eus. 
‘Dat gebeurt soms,’ zegt de juf.
‘Het is heel naar,’ zegt Lies.
‘De koelkast doet het dan niet.
De melk wordt zuur als het lang duurt.
Al het eten bederft.
De tv doet het ook niet.’
‘Dat klopt,’ zegt de juf.
‘Kijk maar eens om je heen.
Wat zie je met een stekker?
Heel veel dingen.
Die werken dan niet meer.’
‘Fijn, dat er stroom is!’ zegt Lies.
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‘Wil je meer over stroom weten?’ vraagt de juf.
‘Ja, dat vind ik wel leuk,’ zegt Lies.
‘Dan heb ik een boek voor je,’ zegt de juf.
‘Dat gaat over stroom. 
Er staan ook veel proefjes in.’
‘Wat leuk!’ zegt Lies.
‘Dank u wel!’
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Mam leest voor

Na school rent Lies naar huis. 
Ze heeft het boek in haar hand.
‘Wat heb je daar?’ vraagt mam.
‘Dit boek kreeg ik van de juf,’ zegt Lies.
‘Het gaat over stroom.
En er staan proefjes in.’
‘Leuk!’ zegt mam. 
‘Ik help je daar wel bij.’
Mam geeft Lies een glas fris en een koekje.
‘Wat een mooi boek,’ zegt mam.
Ze begint voor te lezen.
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‘Vroeger was er nog geen stroom,’ leest ze.
‘Wilde je licht in de nacht?
Dan had je vuur nodig.
De vlam van een kaars werkte goed.
Of van een olielamp.
Maar veel dingen waren er nog niet.
Er was nog geen tv.
Er was nog geen koelkast.
Maar saai was het niet, hoor!
Je las toen een boek.
Of je vertelde een verhaal.
Er was ook geen stofzuiger.
Maar een bezem deed het ook goed.
Was er dan echt nergens stroom?
Ja, toch wel.
In de natuur.
Wat dacht je van bliksem?
Van een flits komt heel veel stroom af.
Daarom is het zo eng.
Onweert het?
Ga dan maar snel naar binnen!
En ken je de rivier de Nijl?
Daar zwemmen vissen rond met stroom.
Raak ze maar niet aan.
Want anders krijg je een schok.
Dat weten de mensen daar al heel lang.
Ze noemen het dier de vis van de bliksem.
Bij ons heet hij sidderaal.

vll_lb_zon_k9_bw.indd   6 29-1-2014   15:07:56



7

De vis geeft heel wat stroom.
Hoeveel?
Je kunt er zelfs een lamp mee laten branden.
Echt waar!
Maar wat moet die vis met stroom?
Hij vangt er vissen mee!
Die geeft hij een schok.
Ze kunnen dan niets meer.
En dan eet hij ze op.
Handig toch?’ 
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