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Door elkaar zingen!
Mevrouw Zang zet haar beker thee neer.
‘De eerste groep gaat beginnen,’ zegt ze.
‘Jullie zingen het refrein.
Al zingend wijs ik naar groep twee.
Die beginnen later met dit lied.’

Groep één begint te zingen.
Ik kijk naar de zangjuf, wachtend op mijn beurt.
Ze heeft een wratje op haar wang.
O, groep twee had moeten zingen.
Nu ben ik te laat.

thee
beginnen
razend
wratje
terug

kuikentje
wringen
terecht
zwevend
voetbalbroek

wrijf
refrein
tenen
thuis
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dreigend
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meter
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angstig
wraak
theedoek
meteen
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Dustin en de koepeltent

Dustin wil gaan reizen.
Roofdieren ontmoeten, dat zou hij willen.
Een wasbeertje of een ratelslang.
Machtig en gevaarlijk!
En hij wil bergen beklimmen.
Wat zal het uitzicht prachtig zijn.
Dustin wil een koepeltent meenemen.
Dat zal zijn woning worden.

In de tuin oefent Dustin met zijn tent.
Hij legt de binnentent op de grond.
De stokken moeten in een boog … maar hoe?
O, door die lussen, wat een gedoe. 
Nu de buitentent en de scheerlijnen.
Na uren staat het tentje.
Dustin gaat op zijn luchtbedje liggen.
Snurkend droomt hij over wasbeertjes en bergen.
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Kies het goede plaatje.

Lars maakt een kaart.
Fien maakt ook een kaart.
Daar staat een prins op.

In het haar van Kim zit een strik.
Ans heeft ook een strik in het haar.
Maar zij heeft geen vlecht.

Joost is in de hut.
Daan staat naast de hut.
Daar zaagt hij een stuk van een plank af.
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Schrijf in de goede rij.

Wat hoort bij elkaar?

Ik reed op

Dat komt omdat

Er zitten gaten

Opeens vlogen er

Daar ben ik enorm

 in mijn kleren.

 vogels voorbij.

 ik ben gevallen.

 van geschrokken.

 het fietspad.

-eer -oor -eur
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Is dit zijn schrift?

Loes woont aan een plein.

De hijskraan hijst de kei omhoog.

Ik kleur het dier op de plaat.

Mijn zus eet de korst niet op.

Ik draai heel snel met de kar.
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Nog meer proefjes

‘Kun je nog meer met de ballon doen?’
Mam bladert door het boek.
‘O ja,’ zegt ze.
‘Nog veel meer leuks.
Kom maar mee naar de kraan.
En neem de ballon mee.’
Lies en mam gaan naar de keuken.
‘Maak eerst weer stroom op de ballon,’ zegt mam.
Dat doet Lies.
Ze gaat met de ballon weer over haar trui.
‘Stop maar,’ zegt mam.
Ze zet de kraan aan.
‘Hou de ballon nu bij het water.’
Lies houdt hem dicht bij de straal.
Wat gebeurt er?
De straal buigt af!
De ballon trekt het water aan.
‘Zo hé!’ roept Lies.
‘Het werkt zelfs met water!’
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Mam bladert verder.
‘O wacht,’ zegt ze.
‘Deze is ook leuk.
Pak maar wat zout en peper.’
‘Welk zout?’ vraagt Lies.
‘Het zout met de grote korrels,’ zegt mam.
‘En welke peper?’ vraagt Lies.
‘De fijne peper,’ zegt mam.
‘Doe nu een lepel zout in een kom.
En doe er wat peper bij.’
‘Gedaan,’ zegt Lies.
‘Wat nu?’
‘Roer het goed door elkaar,’ zegt mam.
‘Klaar!’ roept Lies.
‘Haal nu de peper uit de kom,’ zegt mam.
‘Alleen de peper?’ vraagt Lies.
‘Ja, niet het zout,’ zegt mam.
‘Dat kan niet!’ roept Lies.
‘Dat lukt nooit!’
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‘Maak maar weer stroom,’ zegt mam.
‘Je weet nu hoe het moet.’
Lies doet het.
Ze houdt de ballon bij de kom.
De peper vliegt naar de ballon!
Maar het zout blijft in de kom.
‘Gaaf!’ zegt Lies.
‘Wat een leuke proef!’
‘Peper is licht,’ zegt mam.
‘De ballon tilt de peper zo op.
Zout is te zwaar.
Dat blijft in de kom.’
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Naar het ziekenhuis

‘Kom, we doen nog een proef,’ zegt Lies.
‘Nee, dat kan niet,’ zegt mam.
‘We moeten weg.
We gaan naar oom Peter.’
‘Is het al tijd?’ vraagt Lies.
‘Ja, het is zo bezoekuur.’
Oom Peter is ziek.
Hij ligt in het ziekenhuis.
Hij is daar al twee dagen.

‘Weet je wat?’ zegt Lies.
‘De ballon gaat mee. 
Dan laten we de proefjes zien.
Dat vindt oom Peter vast leuk.
En een ballon is ook vrolijk.’
‘Dat is een goed idee,’ zegt mam.
‘Ik denk ook dat hij het leuk vindt.’
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Ze stappen in de auto.
Het is niet ver.
Na een tijdje zijn ze er.
Mam parkeert de auto.
Dan gaan ze naar oom Peter.
‘Hoi oom!’ roept Lies als ze hem ziet.
‘Hoi Lies!’ zegt oom Peter.
‘Fijn dat je er bent.’
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Lies schrikt wel als ze verder loopt.
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt ze.
Oom Peter zit aan snoertjes vast.
Die snoertjes lopen naar een kastje.
Daar zitten knopjes en lampjes op.
‘Het valt mee, hoor,’ zegt oom Peter.
‘Het lijkt eng, maar dat is het niet.
Met het kastje kun je zien of ik gezond ben.’
‘Maar als er geen stroom is?’ vraagt Lies.
‘Wat doe je dan?’
Oom Peter lacht.
‘Dat gebeurt vast niet, Lies,’ zegt hij.
‘Toch wel,’ zegt Lies.
‘Gister nog.
Toen ik bij de opvang was.’
‘Daar heb ik niets van gemerkt,’ zegt oom Peter. 
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