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5Thema 1 - les 2

les 2

de lol
pret, plezier 

W

Vlot en vloeiend lezen
1 Woorden
in
af
uit
er
om
uur

hij
ga
die
kou
we
zo

eet
nu
is
lui
aan
te

school
buik
zus
dik
man
bol

daar
dun
naam
lol
niet
bal

2 Zinnen
Kijk, daar gaat een man.
Hij maakt lol met een bal.
Mijn zus heeft snel kou.
De school is uit.
Geef jij je pop een naam?
Haar buik is dik.

3 Dik en zijn zus
Ik ken een man, echt waar.
De naam van die man is Dik.
En dat is best wel raar.
Want Dik is net zo dun als ik.

Zijn zusje noemt hij Spriet.
Dat doet hij voor de lol.
Lang en dun, dat is zij niet.
Haar buik is heel erg bol.

Ik kan woorden net als ik, nu en kuil lezen.
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sip
droevig, verdrietig

groeten
dag zeggen

W

4 Waar is de wolf?
Roodkapje zit in het bos op het gras.
Ze heeft een mand bij zich.
Er zit koek in en fruit en zo.
Sip kijkt ze voor zich uit.
Er komen een jongen en een meisje aan.
“Dag Hans en Grietje”, groet Roodkapje.
“Wat zit je hier te doen, Roodkapje?”
“Moet jij niet naar je oma?” zegt Hans.
“Dat klopt”, zegt Roodkapje.
“Maar ik wacht nog steeds op de wolf.
Ik wacht al meer dan een uur.”
“Ik lust wel wat lekkers”, zegt Hans.
“Zullen wij de mand leeg eten?”
“Niks daarvan”, zegt Grietje.
“Kom, dan gaan wij naar de wolf.”

De wolf ligt lui op de bank.
“Zeg wolf”, zegt Roodkapje.
“Waar bleef je toch?”
“Ja hoor eens”, zegt de wolf.
“Elke keer mijn buik open laten snijden.
Ik ben niet gek!”
“Je hebt groot gelijk”, zegt Hans.
“Laat de oma lekker slapen.
En dan eten wij de mand leeg.
Jouw buik blijft dicht.
En die van mij is dan vol.”
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sluipen
je heel zachtjes 
verplaatsen

W

les 6

Ali en Tak 
  Bart Demyttenaere 

Deel 1
Er was eens een kat. 
Ze woonde in een huis. 
Hier heel ver vandaan. 
Men noemde haar Poes. 
Dat is een rare naam voor een kat. 
Poes woonde met drie mensen samen. 
Een mama, een papa en hun zoon Ali. 
De eerste jaren ging alles goed. 
Het katje werd snel groot. 
Poes deed dingen die alle katten doen. 
Ze speelde met een touw. 
Ze sloop achter muizen en vogels. 
Ze at en dronk genoeg. 
En ze was heel netjes. 
Na elke hap likte ze haar snor schoon. 
Poes kon het goed met Ali vinden. 
En Ali ook met Poes. 
Na school riep Ali haar naam. 
“Poes? Waar ben je? Kom snel!”
Poes liet nooit lang op zich wachten.
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klauwen
krabben

sissen
een geluid maken 
zoals een slang

een hekel hebben 
aan
het echt niet graag 
hebben

W

Deel 2
Ali en Poes waren beste maatjes.
Poes leerde Ali gekke dingen.
Hoog in bomen klimmen.
Uit het raam duiken.
Kraaien wegjagen en muizen zoeken in de woestijn.
Sluipen als een echte soldaat.
Na een tijdje kon Ali klauwen als een echte kat.
Hij leerde ook luid sissen.
En snel onder het tuinhek rollen.
Poes en Ali waren beste vrienden.

Op een dag werd alles anders.
Ali kwam thuis van school.
“Poes, lieve Poes”, riep hij.
Poes lag lekker te slapen in de zon.
Ze hief haar kopje op en rende naar haar baasje.
Ali nam Poes in de armen.
Poes gaf hem likjes op zijn wang.
Toen kwam papa de tuin in.
“Slecht nieuws voor jou, Ali.
Oma komt hier wonen.
Ze heeft een hekel aan katten.
Oma houdt alleen van honden.
Ze vindt dat Poes weg moet.
Ik moet kiezen.
Dat begrijp je toch, Ali?
Het is oma of Poes.
Het kan echt niet anders.
Het spijt me.”
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huppelen
een beetje 
springend lopen

je nestelen
lekker gaan liggen

mompelen
stil en 
onverstaanbaar 
praten

zo doof als een 
ketel
echt niets kunnen 
horen

W

Deel 3
Ali schrok en liet Poes vallen.
Poes schrok ook en huppelde naar haar mand.
Ali nestelde zich naast de kattenmand.
Poes keek hem heel ongelukkig aan.
Ali aaide haar zachte pels.
Tranen rolden over zijn wangen.
“Wat nu gedaan?” mompelde hij zacht.
“Als jij weg moet, ga ik ook weg.
Arme Poes, was je maar een hond.”
Poes stak haar tong uit en likte aan zijn oor.
“Ik heb een idee”, fl uisterde Poes zacht.
Ali vond het niet vreemd dat Poes tot hem sprak.
In zijn land konden veel katten spreken.
Poes en Ali begrepen elkaar heel goed.
“Ik kan een hond worden”, ging Poes verder.
“Maar jij moet me helpen.
Oma ziet slecht en ze is zo doof als een ketel.
Ze moet gewoon denken dat ik een hond ben.
Dan komt alles weer goed.”

Meer lezen?
Ali en Tak, Bart Demyttenaere, Talentbib 2

Ali en Tak
Bart Demyttenaere | Kathy De Wit

2
Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Ali en Poes zijn dikke vrienden.
Ze kunnen niet zonder elkaar.
Maar dan komt oma bij hen wonen.
En oma heeft een hekel aan katten.
Ze houdt alleen van honden. 
Poes en Ali kruipen samen in de kelder.
Daar denken ze diep na.
Ze hebben een plan.
Een heel gek plan!

Bart Demyttenaere | Kathy De Wit

Ali en Tak | Bart Dem
yttenaere
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de zool
onderkant van je 
schoen

de bib
kort voor 
bibliotheek

de eb
lage stand van de 
zee 

de schub

de puist

gezond
niet ziek

W

les 9

Vlot en vloeiend lezen
1 Woorden
kuil
zool
reus
schop
reus
doek

luid
bad
tijd
zuid
wand
hond

heb
web
bib
eb
schub
rib

haast
loopt
rust
leest
lucht
test

scherp
dorp
lamp
hulp
worp
pomp

2 Zinnen
Hij loopt niet, maar hij kruipt.
Een hond loopt op vier poten.
Ik maak die test zonder hulp.
Is het tijd om in bad te gaan?
In ons dorp staat geen bib.
Ik heb een puist op mijn neus.

3 De bange reus
Die reus hier, is die wel gezond?
Hij loopt niet, maar hij kruipt.
Op handen en voeten, net als een hond.
Is hij een reus die sluipt?

Nee hoor, die reus is bang.
Dus kruipt hij als een beest.
Want als hij staat, is hij heel erg lang.
Hij is een reus die hoogte vreest.

5

Ik kan woorden net als kuil, hond, tent, heb 
en pop lezen.
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de halte
plaats waar de bus 
stopt

de bestuurder
man of vrouw die 
achter het stuur zit

smeken
lief vragen

W

4 Een topdag
Het is nog vroeg, maar de bus zit vol.
De bus komt bij een halte, maar wat is dat?
Hij stopt niet, maar rijdt door!
“Ho, wacht!” roept een man in een net pak.
“Ik moet naar de bank.
Ik ben daar de baas.
Zonder mij gaat het niet!”
“Ik moet er ook uit”, roept een vrouw.
“Ik ben juf op een school.
Zonder mij gaat het daar mis.”
“Welnee”, zegt de man aan het stuur.
“We gaan een keertje lol maken. 
We rijden door naar een speeltuin.”

Vier uur later klapt de bestuurder in zijn handen.
“De hoogste tijd om te gaan”, zegt hij.
“Laat ons nog even”, zegt de juf.
“Nog één keer op de schommel.”
“Toe”, smeekt de man van de bank.
“Nog één keer van de glijbaan.”
Het mag, maar dan is het tijd.
“Morgen weer?” vragen de juf en de man.
“Nee”, zegt de man van de bus.
“Morgen gaan we gewoon aan het werk.”
“Jammer”, zegt de juf.
“De school en de bank kunnen best een dag zonder ons.”
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de poos
even

de trommel
ander woord voor 
brooddoos

W

les 13

Tover-kaas  
Rien Broere 

Eef kijkt naar de juf.
Die krabt aan haar been.
Dan weer een poos niet.
Maar dan krabt ze zich weer.
Zo gaat het maar door.
Eef pakt haar trommel.
Daar zit haar brood in.
“Wat heb jij er op?” vraagt Wies.
Eef laat het hem zien.
“Kaas”, zegt Wies.
“Nee, dat lijkt maar zo”, zegt Eef.
“Dit is ... tover-kaas.”
“Ja, ja, dat zal wel”, zegt Wies.
“Let maar eens op”, zegt Eef.
“Ik zorg dat de juf jeuk krijgt.”
Eef neemt een hap.
Ze zegt iets met haar mond vol.
Wies kijkt naar de juf.
En ... kijk nu!
De juf krabt aan haar been!
“Zie je wel”, zegt Eef.
“Mag ik ook een hap?” vraagt Wies. 
“Mij best, maar zeg wel de goede woorden.
Anders ben je zo een muis”, zegt Eef.
“Weet je wat?” zegt Wies gauw. 
“Laat maar.
Ik eet mijn brood wel op.” 
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de jonkvrouw
rijke vrouw in de tijd 
van de ridders

zemen
een raam poetsen

het maal
maaltijd, eten

W

Ridder Rob  
Rien Broere 

Er was eens een ridder met de naam Rob.
Hij reed op zijn paard.
“Hee, zie je dat?” zei hij.
Hij wees in de verte. 
Daar liep een jonkvrouw.
“Hop, paardje, hop”, zei Rob.
“Ren naar die vrouw.”

“O, schone vrouw”, zei Rob.
“Wat bent u knap!
En lief en schattig!
Krijg ik een kusje van u?”
“Ben jij gek!” zei de vrouw.
“Ik ben een ridder”, zei Rob.
“Ik zal alles voor u doen.”
“Echt waar?” zei de vrouw.
“Wel, daar is mijn huis.
Het moet worden gepoetst.”
Rob maakte heel het huis schoon.
“Krijg ik dan nu een kusje?” vroeg hij.
“Eerst de afwas doen”, zei de vrouw.
Dat deed Rob.
En hij zeemde de ramen en kookte een maal. 
Toen was Rob klaar.
De vrouw gaf hem een dikke kus.
Wat was de ridder blij.
Al dat werk was niet voor niks.
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wuiven
zwaaien

het volk  
de mensen

fris
lekker

W

Een tuin-prinses   
Rien Broere 

Er loopt een prinses in de tuin.
Geen echte, het is Fien.
Ze heeft zich verkleed.
Haar jurk sleept over het gras.
Op haar hoofd heeft ze een kroon van papier.
Fien wuift.
“Dag gewoon volk”, zegt ze.
Dan hoort ze gebons.
Fien kijkt omhoog.
Mama staat voor het raam.
Het raam gaat open.
“Fien, wat doe jij nu?” roept mama.
“Ik ben Fien niet”, zegt Fien.
“Ik ben prinses Fien.”
“Doe normaal”, zegt mama.
“Dat is mijn mooie jurk.
Die moet ik aan naar het feest.
Breng hem snel hier!”

Mama is op het feest.
“Wat een mooie jurk”, zegt een vrouw.
“Leuk met die groene rand.
En wat ruikt hij fris.
Hij ruikt naar fris ... gras.”
“De jurk was van een prinses”, zegt mama.
“Een heel lieve prinses!”
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fris
koud

de tank

slank
niet dik

de schroef

de watten
zachte, pluizige 
dingen waar je een 
wond mee verzorgt

W

les 17

Vlot en vloeiend lezen
1 Woorden
slim
krom
prins
draak
vlug
fris

eens
hoofd
recht
wolk
erg
werk

bank
pink
vonk
zink
tank
bonk

drank
fl ink
plank
klink
stank
slank

schroef
hard
blink
lucht
brug
fl auw

2 Zinnen
Er is geen wolk aan de lucht.
Die man loopt erg krom.
Ik stoot mijn hoofd liever niet.
Loop eens een beetje recht.
Ben jij slim of ben jij dom?
Ik sla hard op de plank.

3 De slimme reus
Weet je nog, de reus die bang was?
Omdat hij zo heel erg lang was.
Kijk maar eens hoe hij lacht.
Hij heeft iets heel erg slims bedacht.

Hij loopt recht en op zijn teen.
Met zijn hoofd zo door een wolk heen.
Bang voor hoogte is hij niet.
Omdat hij alleen maar witte watten ziet.

  Ik kan woorden net als draak, werk en bank lezen.
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16 Thema 1 - les 17

4 Een domme draak

Er was eens een prins die wou trouwen.
Dus ging hij naar de koning.
“Ik wil met uw dochter trouwen.
Mag dat?” vroeg hij.
“Mij best”, zei de vader.
“Maar je moet wel de draak verslaan.”
“Moet dat echt?” zei de prins.
“Ja, dat hoort erbij”, zei de koning.
“Dan doe ik dat maar”, zei de prins.

De draak lag bij een brug.
De prins schrok toen hij hem zag.
Wat een beest!
Maar hij had een plan.
Hij sloop naar de staart.
Hij pakte een tak met blaadjes.
Hij aaide de staart van de draak.

“Wat moet dat?” riep de draak.
Maar er kwam vuur uit zijn bek.
Hij stak zijn staart in brand.
“Help!” riep de draak.
Hij dook de sloot in.
Zo ging het vuur uit.
Maar de prins kon over de brug.
Hij haalde de prinses.
Ze trouwden en leefden nog lang en ...

“Dan doe ik dat maar”, zei de prins.

De prins schrok toen hij hem zag.

Hij pakte een tak met blaadjes.
Hij aaide de staart van de draak.

Maar er kwam vuur uit zijn bek.

Maar de prins kon over de brug.

Ze trouwden en leefden nog lang en ...
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de sloot
gracht, water dat 
rond een kasteel 
staat
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les 19

Een groot geheim
Rollen: verteller, Kim, Teun, papa, mama
Papa, Teun en Kim zitten op de bank.
Mama is in de kamer ernaast.

Verteller Kim zit op de bank.
Haar vader leest de krant.
Haar broertje Teun is er ook.
Hij bijt in het oor van een beer.
Geen echte beer, hoor.
Het is zijn knuffel maar.
Teun is pas drie jaar.
Papa kijkt om zich heen.

Kim Pap?

Papa Pardon, heb je het tegen mij?
Noem jij mij zomaar pap?
Ik ben absoluut geen pap!
Ik ben toch zeker ook geen soep?

Verteller Papa kijkt snel om zich heen.
Dan praat hij zacht verder.

Papa Ik ... ik ben trouwens ook geen gewoon mens.

Kim Ha, ha, wat ben jij dan?

Papa Het is een groot geheim.

Teun Ik wil ook een geheim!

Papa Kom eens even dichterbij.

Verteller Kim en Teun gaan vlak bij hem zitten.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

de expressie
gevoel dat je 
toont met je stem, 
je gezicht en je 
gebaren

de rol
tekst van een 
persoon in een 
toneelstuk

absoluut
zeer zeker

W
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les 19

Een groot geheim
Rollen: verteller, Kim, Teun, papa, mama
Papa, Teun en Kim zitten op de bank.
Mama is in de kamer ernaast.

Verteller Kim zit op de bank.
Haar vader leest de krant.
Haar broertje Teun is er ook.
Hij bijt in het oor van een beer.
Geen echte beer, hoor.
Het is zijn knuff el maar.
Teun is pas drie jaar.
Papa kijkt om zich heen.

Kim Pap?

Papa Pardon, heb je het tegen mij?
Noem jij mij zomaar pap?
Ik ben absoluut geen pap!
Ik ben toch zeker ook geen soep?

Verteller Papa kijkt snel om zich heen.
 Dan praat hij zacht verder.

Papa Ik ... ik ben trouwens ook geen gewoon mens.

Kim Ha, ha, wat ben jij dan?

Papa Het is een groot geheim.

Teun Ik wil ook een geheim!

Papa Kom eens even dichterbij.

Verteller Kim en Teun gaan vlak bij hem zitten.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.
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les 19

Een groot geheim
Rollen: verteller, Kim, Teun, papa, mama
Papa, Teun en Kim zitten op de bank.
Mama is in de kamer ernaast.

Verteller Kim zit op de bank.
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Haar broertje Teun is er ook.
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Papa Het is een groot geheim.

Teun Ik wil ook een geheim!

Papa Kom eens even dichterbij.

Verteller Kim en Teun gaan vlak bij hem zitten.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

de expressie
gevoel dat je 
toont met je stem, 
je gezicht en je 
gebaren

de rol
tekst van een 
persoon in een 
toneelstuk

absoluut
zeer zeker

W
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de schuur
groot tuinhuis

WPapa Zeg het niet tegen mama.
Zeg het tegen niemand.
Wat ik je ga vertellen, is een groot geheim.
Ik ben niet zo maar een man.
Ik ben eigenlijk ... een prins.
En dat is echt waar.
Dus zeg voortaan geen pap meer tegen mij.
Zeg netjes dag prins, of dag sire.
En buig dan heel diep. 

Verteller Het is een uur later.
Papa werkt in de schuur.
Mama komt de kamer binnen.

Teun Mama!
Ik heb een geheim!

Mama Vertel op!

Teun Papa is een prins!

Mama O, maar wacht eens.
Dan weet ik ook een geheim.
Als pap een prins is ...
Dan ben jij een prinsje.
Maar zeg het tegen niemand.

Teun Nee, nee.
Papaaa! Kom eens ...
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de schuur
groot tuinhuis
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