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Een warme kop thee
Sanne heeft met Thies in de sneeuw gespeeld.
Sanne ging met een slee van een bergje af.
Thies heeft in de sneeuw lopen wroeten.
Bij thuiskomst zet mama een kop thee.
Fijn om thuis warm te worden!
Maar de waterkoker doet het niet.
Mama kijkt naar de kabel.
Daar zou stroom door moeten gaan.
Heeft Thies er soms mee gespeeld?
‘Nee hoor,’ zegt Sanne, ‘Thies was bij mij.
Maar kijk, mam, de stekker zit er niet in!’

rat
ratten
wratten
wrakken
wrak

bewaken
ontwaken
waken
wakend
kwakend

steken
stekken
stekker
stekkertje
wekkertje

glazen
glas
theeglas
theepot
muntthee

poppenkast
poppenhuis
huis
thuis
thuiskomst

tekort
terecht
gerecht
gerechten
gelukkig
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Darten
In de speelkamer van Luuk hangt een dartbord.
‘Ik zal je vertellen hoe het moet,’ zegt Luuk.
‘Let op je houding en gooi vanuit je pols.’
Krachtig gooit hij een pijl.
Het pijltje komt in het midden: in de roos!
Nu is Leila aan de beurt en gooit.
Het dartpijltje komt in de deur!
‘Wildebras,’ zegt Luuk, ‘een dartpijl is gevaarlijk.’
Maar Leila pakt een stroopwafel van het tafeltje.
Dan maakt ze een buiging en zegt:
‘Luuk, jij bent de koning van het darten.
En ik … ik ben de prinses van het smullen!’

stroopwafel
buigzaam
tranen
speur
knuppeltje

groeien
houding
bedoelen
pijl
krachtig

vertellen
tafel
Luuk
hoofdkussen
druppel

woning
schiet
opnieuw
vonkje
hardst

kerstmis
Jos
egeltje
roomsaus
meid

eerlijk
muren
dan
achterlicht
ruw
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Schrijf in de goede rij.

Welk woord is goed?

-aai -ooi -oei

Dan  hij het gras.

Hij  de struik. stoeit

sproet

snoeit

sproeit

snoet

strooit

Dan  hij het gras.

Hij  de struik. stoeit

sproet

snoeit

sproeit

snoet

strooit
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Wat hoort bij elkaar?

Ik moet alles opeten,

Ik sta bij de bushalte,

Als ik thuiskom,

zet ik mijn fiets in de schuur.

want dan krijg ik pudding.

want ik wil naar de stad.

De hond heeft niets gehoord,

Ik ga een eindje lopen,

Ik moet mijn bril poetsen,

want ik moet de hond uitlaten.

want dan kan ik beter zien.

want hij ligt te slapen.

Als je kletsnat bent,

Als je broek smerig is,

Poes blijft maar mauwen,

stop je hem in de wasmand.

want ze wil melk drinken.

moet je je afdrogen.

Ga in de zandbak spelen,

Om acht uur in de morgen

Ik ga naar de markt,

is het tijd om te vertrekken.

want ik heb kaas nodig.

daar kun je een kuil graven.

Ik heb het raam gesloten,

Hij schept het eten op,

Zand op het strand is geel

maar niet op jouw bordje.

en water in de zee is blauw.

maar toch blijft het ijskoud.
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Stroom, stoom en een 
leuke oom
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Mam tovert met een kam

‘Is dat echt waar?’ vraagt Lies.
‘Zijn er echt vissen met stroom?’
‘En of,’ zegt mam.
‘Ik heb het zelf gezien.
In een dierentuin.
Daar was een bak vol met vissen.
De bak was van glas.
Je kon ze dus zien zwemmen.
In de bak hing ook een draad.
Dat was een stroomdraad.
Soms raakte een vis dat draadje.
Dan ging er een lampje aan.’
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‘Er zijn dus vissen die stroom maken,’ zegt Lies.
‘Kunnen mensen dat ook?’
‘Ja en nee,’ zegt mam.
‘Wij kunnen wel stroom maken.
Maar niet zelf.
Daar hebben we wat voor nodig.
Pak maar eens een kam.’
Lies haalt gauw een kam.
Mam gaat met de kam heen en weer over haar trui.
Dan houdt ze de kam boven haar hoofd.
Wat gebeurt er?
Het haar van mam gaat omhoog!
‘Ha ha!’ roept Lies.
‘Hoe kan dat nou?’
‘Ik heb stroom gemaakt,’ zegt mam.
‘Dat kun jij ook.’
Lies gaat met de kam heen en weer over haar trui.
Dan houdt ze de kam bij mams haar.
En dan bij haar eigen haar.
Het lukt! 
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‘Toch snap ik het niet,’ zegt Lies.
‘Wat heeft dit met stroom te maken?’
‘Dat zit zo,’ zegt mam.
‘Je ging met de kam over je trui.
Zo kwam er stroom op de kam.
Een kam met stroom trekt je haar aan.
Doe de kam nu nog maar eens bij je haar.’
Lies houdt de kam bij haar hoofd.
Er gebeurt niets.
‘Hoe kan dat?’ vraagt Lies.
‘Er staat geen stroom meer op,’ zegt mam.
‘Ga nog eens over je trui.’
Lies doet het.
‘Doe hem maar bij je haar,’ zegt mam.
Lies doet het.
Het haar staat weer rechtop!
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De proef met de ballon

‘In het boek staan meer proefjes,’ zegt mam.
‘Zullen we die doen?’
‘Ja leuk!’ roept Lies.
‘In de kast ligt een ballon,’ zegt mam.
‘Pak die maar.
En neem ook een vel papier mee.’
Lies pakt een ballon en een vel papier.
‘Blaas de ballon maar op,’ zegt mam.
Dat doet Lies.
Ze legt er een knoop in.
Zo kan de lucht er niet uit.
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‘Scheur nu het vel in snippers,’ zegt mam.
Lies scheurt en scheurt.
Het vel is nu in heel veel stukjes.
‘Heel goed,’ zegt mam.
‘Hou de ballon nu bij de snippers.’
Lies doet het.
Er gebeurt niets.
‘Het mislukt!’ zegt Lies.
‘Er is niets te zien.’
‘Dat klopt,’ zegt mam.
‘Dat hoort zo.
Er staat nog geen stroom op de ballon.
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Ga maar met de ballon over je trui.
Net als met de kam.
Dan komt er stroom op.’
Lies doet dat.
‘Heel goed!’ zegt mam.
‘Hou hem nu bij de snippers.’
Lies doet het.
De snippers gaan omhoog!
‘Hoe kan dat?’ vraagt Lies.
‘Er staat stroom op de ballon,’ zegt mam.
‘Dan trekt hij de snippers aan.’ 
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