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les 2

Vlot en vloeiend lezen
1 Woorden
strik
sprong
spleet
straal
straf
sproet

vreemd
dwars
glans
brand
krant
plons

eerst
barst
kunst
danst
laatst
komst

inkt
schenkt
denkt
jankt
drinkt
stinkt

sprak
kwast
verst
bonkt
steekt
trots

2 Zinnen
Een spleet is een soort gat.
Een gat is een vreemd iets.
Het is niks, maar het is er wel.
Er kan iets dwars doorheen.
Eén teen is het grootst.
Die steekt een beetje uit.

3 Ra, ra, wat ben ik?
Ik ben niks. Toch ben ik er wel.
Is dat niet vreemd?

Zal ik je eerst even helpen?
Ik zit om je voet.
Er gaat iets dwars door mij heen.
Snap jij het al?
Kijk maar naar die grote teen.
Die steekt uit mij.
Juist, ik ben een gat in een sok!

Ik kan woorden net als straf, kunst en denkt lezen.
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janken
huilen

de kwast
verfborstel 

er dwars doorheen
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sluipen
je heel zachtjes 
verplaatsen

iets merken
iets zien of horen

je schamen
je slecht voelen om 
wat je gedaan hebt

W

4 Een gat in het laken
Het hart van Wout klopt hard.
Hij gaat iets doen wat niet mag.
Het is feest in huis.
Hij sluipt de trap af.
Geen mens merkt het.
In de keuken ziet hij een stuk taart.
Er staat ook een glas sap bij.
Hij neemt het mee naar zijn bed.
Eerst eet hij de taart op.
Dan wil hij een slok sap.
Maar hij morst sap op het laken.
Wat zal mama boos zijn!
Wout haalt snel een stuk zeep.
Hij poetst en poetst.
Maar dan ... krak!
Het laken scheurt.
Zijn straf zal niet mis zijn.

Mama heeft de scheur in het laken gezien.
“Er ging iets mis ...” begint Wout.
“Ach, jongen toch, plaste je in je bed?”
Mama spreekt op een lieve toon.
“Dat gebeurt soms, dat geeft niks.”
Wout schaamt zich.
Maar hij is ook wel een beetje blij.
Hij krijgt straks geen straf van zijn moeder.
En daar gaat het om!
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de fl at
appartement

knus
gezellig

W

les 6

Amber van ti en hoog
  Dirk Nielandt

Deel 1
Ik ben Amber.
Ik woon tien hoog.
Ik woon heel graag in mijn fl atje.
Het is er lekker knus.
Door het raam kijk ik uit over het park.
Elke morgen schijnt de zon naar binnen.
Als er geen wolken zijn.
Ik heb heel leuke buren.
Ik ken ze allemaal heel goed.
Mij kennen ze niet.
Ze hebben mij nog nooit gezien.
Vind je dat raar?
Ja, dat is het ook wel.
Wil je weten hoe dat komt?
Dan moet ik je een geheim vertellen.
Maar beloof me om het niet verder te vertellen.
Het is echt een geheim.
Beloof je dat?
Dan zal ik het je vertellen
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knagen
bijten

stiekem 
op zo’n manier dat 
niemand het merkt

de inbreker
dief

de buit
dat wat een dief 
steelt

W

Deel 2 

Het zit zo.
Ik knaag heel graag gaatjes.
In de muren, het plafond en de vloer.
Heel kleine gaatjes waar ik doorheen kan kijken.
Ik zie dus alles wat er bij de buren gebeurt.
Bij die van links, rechts, boven en onder.
Dat vind ik best leuk.
Ik doe het natuurlijk stiekem.
Dat is niet helemaal eerlijk.
Maar ik kan er niets aan doen.
Ik knaag graag gaatjes.
Soms is het ook heel handig voor de buren.
Vorige week keek ik binnen bij Samuel.
Hij woont boven mij.
Het was al heel laat.
Hij was al gaan slapen.
Plots kwam er een man binnen.
De man droeg een donkere kap over zijn hoofd.
Ik wist meteen dat het een inbreker was.
Ik heb toen allerlei enge geluiden gemaakt:
vrrrrrrrrr en krieeeeee en woeeeee.
Hij wist niet waar het geluid vandaan kwam.
Hij werd bleek en begon te beven van schrik.
Hij dacht dat er een spook zat.
Hij liep snel weg, zonder buit, haha.
Goed van mij, vind je niet?
Weet je al wat ik ben?
Rarara.
Nee, ik ben geen muis.
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het bankstel
enkele zetels die bij 
elkaar horen

benieuwd zijn
iets willen weten

de speelkameraad
vriend om mee te 
spelen

W

Deel 3  

Vandaag krijg ik nieuwe buren langs links.
Wat een drukte daar.
Verhuismannen dragen al hun spullen in grote dozen naar 
binnen.
Ik snap niet hoe iemand zoveel spullen kan verzamelen.
Het zijn wel honderd kartonnen dozen.
Maar ook een bankstel, een koelkast, een televisie en 
twee bedden.
Een groot en een klein bed.
Ik ben benieuwd wie er gaat intrekken.
De fl at stond al een hele poos leeg.
Oma Mieps die er vroeger woonde, werd oud en is 
verhuisd naar een tehuis voor oude mensen.
Ik mis haar soms nog, want ze was een grote schat, 
maar nu komen er dus nieuwe buren en dat is best 
wel spannend.
Wie zouden het zijn?
Ik denk dat ze met twee zijn, want er zijn twee bedden.
Nu dragen ze een supergrote doos naar binnen.
Nee, toch niet, het is een houten kist.
De kist is geverfd in heel veel vrolijke kleuren.
Blauw, groen, rood, paars en oranje.
Ze zetten de kist neer naast het kleine bed.
Er zit vast speelgoed in, 
dus dat wordt de kamer van het kind.
Leuk dat er een kind komt wonen!
Misschien wordt dat wel een speelkameraad voor mij.
Weet je al wat ik ben?
Zeg eens eerlijk wat je denkt?
Een rat?
Nee, natuurlijk ben ik geen rat.
Bah, ik vind ratten heel erg vieze beesten.
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Amber woont in een hoog flatgebouw. Ze woont heel 
graag in haar knusse flat. Ze heeft hele leuke en lieve 
buren. Ze kent ze allemaal heel goed, maar zij kennen 
haar niet. Niemand heeft Amber ooit gezien en toch 
woont ze er al heel lang. Wil je weten hoe dat komt? 
Amber heeft een groot geheim dat ze je in dit grappige 
verhaal maar al te graag vertelt …

Am
ber van tien hoog | Dirk Nielandt
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het gezin
familie

het verlof
vrijaf, vakantie

vergaan
langzaam verdwijnen

het beroep
werk

het gebaar
beweging van je 
hoofd, armen of 
schouders waarmee 
je laat zien wat je 
bedoelt

verbazen
verwonderen

W

les 9

Vlot en vloeiend lezen
1 Woorden
gezin
gevoel
geluk
gewoon
gemeen
gevaar

bezoek 
bewijs
behang
bewaak
bedoel
begin

verlof
verjaar
vergaan
verkeer
vergif
verbod 

getik
beroep
verhaal
vertel
bewaar
gedaan

verlies
gebaar
betaal
gezien
verbaas
beloof

2 Zinnen
Hij heeft zich pijn gedaan.
Dat is geen fi jn gevoel.
Vertel die mop nog eens.
Zij heeft veel geluk gehad.
Ik verbaas me nergens over.
Dat is een goed begin.

3 Een mop
Bas valt op zijn billen.
“Ik heb mijn gat pijn gedaan”, vertelt hij.
“Dat zeg je zo niet”, zegt papa.
“Je zegt: ik heb mijn bil pijn gedaan.”

Bas speelt gewoon met zijn bal.
Hij geeft de bal een schop.
Maar hij heeft geen geluk.
De bal gaat door de ruit.
“Papa!” roept hij verbaasd.
“Er zit een bil in de ruit!”

Ik kan woorden net als  verdriet, begin en gelijk 
lezen.
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zonnen
in de zon zitten of 
liggen

in koor
tegelijk

een besluit nemen
beslissen wat je gaat 
doen

W

4 Aan zee

“Mogen wij een ijsje?” vraagt Daan.
“Ja, mag het?” roept zijn zus Fleur.
Ze beweegt de schouder van papa heen en weer.
“Hou op!” bromt hij.
“Ik lig net lekker te zonnen.”
“Wij willen ijs!” roepen Fleur en Daan in koor.
“En ik wil rust”, zegt papa.
“Ga iets doen, zwemmen of zo.
Maar laat mij gewoon met rust.”
Daan en Fleur nemen een besluit.
Ze graven een gat.
Dan begint het hard te waaien.
In de kuil merk je dat niet.
Maar papa heeft last van de wind.
Hij krijgt zand in zijn ogen.
Hij ziet de kuil.
“Dat wil ik ook”, zegt hij.
“Graaf voor mij ook een kuil.
Dan krijgen jullie ijs.”

Daan en Fleur maken het begin van de kuil.
Maar poeh ... papa is zo lang.
Na een half uur graven hebben ze geen zin meer.
“Daar pas ik niet in”, zegt papa verbaasd.
“Dat is gewoon een klein kuiltje.”
“Ach”, lacht Daan.
“Wij hoeven ook maar een klein ijsje.”
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les 13

Hoe de zee twee bazen kreeg
  Rien Broere

Ake is een piraat.
Hij roept: “Ik ben de baas van de zee!”
Bulle is ook een piraat.
Hij roept: “Ik ben de baas van de zee!”
Ake en Bulle zijn geen vrienden, dat snap je.
“We houden een wedstrijd”, zegt Ake.
“Wie het eerst bij dat eiland is,
is de baas van de zee.”
Bulle vindt het een goed plan.
Hij heeft iets bedacht.
Bij de start klinkt een schot.
Op dat moment schiet hij met zijn kanon.
Geen mens die het hoort.
Maar er komt een gat in de boot van Ake.
Zo kan hij simpel winnen.
Dat lijkt slim bedacht, maar wat hij niet weet ...
Ake heeft dat plan ook!

“Klaar voor de start ... pang!”
Er klinkt een heel harde knal.
Maar wat is dat?
De boot van Ake zinkt, en die van Bulle ook.
Ze komen geen meter vooruit.
Ake kijkt naar Bulle.
“Gelijk spel?” stelt hij voor.
“Dat is goed”, zegt Bulle.
En zo kreeg de zee twee bazen.
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de kraam

de maat
grootte

de klant
koper

W

Gaten te koop
  Rien Broere

Het is markt.
De mensen lopen langs de kramen.
Er is van alles te koop.
Maar één tafel is leeg.
Toch zit er een man bij de kraam.
Een klant blijft er staan.
“Wat verkoopt u?” vraagt zij.
“Ik verkoop gaten”, zegt de verkoper.
“Ik heb ze in alle soorten en maten.”
De klant wijst naar de lege kraam.
“Wat is dat voor iets?” vraagt ze.
“Dat is een heel mooi gat.
Het zat in een raam”, zegt de verkoper.
“Het heeft de vorm van een ster.
Maar ik heb er nog meer, hoor.
Zoekt u een knoopsgat?
Daar heb ik er heel veel van.
U noemt het, en ik heb het.
Alleen neus-gaten niet.
Die vind ik een beetje vies.
Wat dacht u hier van?”
De man wijst naar een lege plek.
“Vijftig sleutel-gaten voor zes euro!
Is dat iets voor u?”
“Nee, hoor”, lacht de klant.
“U denkt zeker dat ik een gaatje in mijn 
hoofd heb.”
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de spijker
nagel

de botsauto
auto op de kermis 
om mee te botsen
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Plakband
  Rien Broere

Sam en Noa gaan fi etsen.
“Wacht, je voorband is leeg”, ziet Noa.
“Ik pomp hem wel op”, zegt Sam.
Dat had hij gedacht.
Hij kan zo hard pompen als hij wil.
De band blijft leeg.
“Er zit een gat in de band”, zucht hij.
“Papa moet hem maken.”
“Dat kunnen wij ook”, zegt Noa.
Ze zetten de fi ets op zijn kop.
“Kijk, een spijker”, ziet Noa.
“We moeten de band plakken.
Maar hoe?” zegt Sam.
Maar Noa is slim.

“Een band plak je met ... plakband!” zegt ze.
Sam weet waar rollen plakband liggen.
Ze willen die om de band doen.
Maar wat is dat een raar spul, zeg!
Het blijft aan alles plakken.
Na een tijdje zitten Noa en Sam vast.
Ze lopen tegen elkaar aan.
Dat maakt een leuk geluid.
“Ik ben een botsauto!” roept Noa.
“Dit is veel leuker dan fi etsen.”
Dat vindt Sam ook.
En de lekke band?
Die mag papa plakken.
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les 17

de baai
plek waar de zee 
een stukje het land 
in dringt

fraai
mooi

dooien
smelten

de prooi
dier dat door 
een ander dier 
gevangen wordt

sproeien
natmaken

de spreeuw
vogel

de kieuw
ademspleet van een 
vis

knoeien
morsen

W

Vlot en vloeiend lezen
1 Woorden
baai
haai
saai
fraai
kraai
zwaai

mooi
gooi
kooi
dooi
prooi
strooi

roei
foei
moei
groei
snoei
sproei

eeuw
meeuw 
geeuw
leeuw
sneeuw
spreeuw

nieuw
kieuw
draai
plooi
knoei
schreeuw

2 Zinnen
Schreeuw niet zo hard!
Foei, dat mag niet!
Dat beeld is heel mooi.
Haar jas is nog nieuw.
Dat is fraai om te zien.
Er ligt sneeuw op straat.

3 Mag ik een schaar?
“Er zit een gat in mijn jas”, schreeuwt Lotte.
“Foei, dat is niet zo mooi”, zegt mama.
“Die jas is pas nieuw.”
“Nee, fraai is het niet”, zegt Lotte.
“Mag ik een schaar?”
“Een schaar?” zegt mama.
“Wat ga je daar mee doen?”
“Daar maak ik mijn jas mee”, zegt Lotte.
“Ik knip het gat er gewoon uit.”

Ik kan woorden net als haai, kooi, roei, nieuw en 
leeuw lezen.
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4 Een lach met een gat erin
“Moet je zien!” roept Noor.
Ze knijpt haar mond dicht.
Er steekt een tand tussen haar lippen door.
“Dat ziet er niet fraai uit”, zegt mama.
“Die tand zit mooi los”, zegt papa.
“Zal ik hem eruit trekken?”
“Nee, nee”, zegt Noor.
“Hij valt er zelf wel een keer uit.”

Noor is met mama bij de bakker.
“Wil jij een koekje?” vraagt hij.
“Heel graag”, zegt Noor.
“Ze pakt het koekje aan en bijt erin.
“O!” roept ze.
“Mijn tand is eruit, kijk maar.”
“Lieve help!” schrikt de bakker.
“Was het koekje te hard?”

Noor houdt haar tand in haar hand.
“Het spijt me heel erg”, zegt de bakker.
“Weet je wat?
“Neem dit pak koekjes maar mee.
Jullie krijgen het gratis en voor niks.
Maakt dat je weer een beetje blij?”
Noor knikt.
Ze lacht haar tanden bloot.
Maar het is wel een lach met een gat erin.
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dalen
naar beneden gaan

pruttelen
geluidjes maken

stilvallen
stoppen

het zetje
duwtje

W

les 19

De boze buurman
Rollen: verteller, Cas, Marie, buurman
Marie en Cas spelen in de tuin met een vliegtuig. 
De buurman zit in de tuin ernaast en leest de krant.

Verteller Marie en Cas zijn in hun tuin.
Ze spelen met een vliegtuig.
Je stuurt het van een afstand.

Cas Wauw, kijk eens hoe hoog hij kan!

Marie Pas op, hij gaat te hoog!

Cas Kalm maar, ik laat hem dalen.
O nee, help!

Verteller De motor pruttelt en valt stil.
Het vliegtuig duikt naar de grond.
Maar niet de grond in hun eigen tuin.

Marie Het ligt bij de buurman.
Als het maar niet in zijn bloemen ligt.
Daar is hij zo trots op.

Cas Ja ... maar ik wil mijn vliegtuig terug!

Marie Misschien is hij niet thuis.
Laten we gaan kijken.

Verteller In de haag van de buurman zit een gat.
Het is een mooi kijkgat.

Marie Ik zie hem, hij leest de krant.

Cas Ik klim over de haag.
Geef me maar een zetje.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.
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dalen
naar beneden gaan

pruttelen
geluidjes maken

stilvallen
stoppen

het zetje
duwtje

W

les 19

De boze buurman
Rollen: verteller, Cas, Marie, buurman
Marie en Cas spelen in de tuin met een vliegtuig. Hun buurman zit in de tuin ernaast en 
leest de krant.

Verteller Marie en Cas zijn in hun tuin.
Ze spelen met een vliegtuig.
Je stuurt het van een afstand.

Cas Wauw, kijk eens hoe hoog hij kan!

Marie Pas op, hij gaat te hoog!

Cas Kalm maar, ik laat hem dalen.
O nee, help!

Verteller De motor pruttelt en valt stil.
Het vliegtuig duikt naar de grond.
Maar niet de grond in hun eigen tuin.

Marie Het ligt bij de buurman.
Als het maar niet in zijn bloemen ligt.
Daar is hij zo trots op.

Cas Ja ... maar ik wil mijn vliegtuig terug!

Marie Misschien is hij niet thuis.
Laten we gaan kijken.

Verteller In de haag van de buurman zit een 
gat.
Het is een mooi kijkgat.

Marie Ik zie hem, hij leest de krant.

Cas Ik klim over de haag.
Geef me maar een zetje.

Verteller Marie helpt Cas over de haag.

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

De boze buurman
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Marie Ik zie hem, hij leest de krant.

Cas Ik klim over de haag.
Geef me maar een zetje.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.
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Cas Ik zie iets liggen ...

Verteller  Maar Marie ziet ook iets! 
 De buurman komt naar buiten.

Buurman Wat krijgen we nu? 
 Wat doe jij tussen mijn bloemen?

Cas Eh ... niks ... eh, mijn vliegtuig ...

Verteller Als de buurman het vliegtuig ziet, gebeurt er iets. 
 Hij is opeens niet boos meer.

Buurman Zo een ding wilde ik als kind ook. 
 Mag ik het eens laten vliegen?

Verteller Marie heeft het kastje om te sturen. 
 De buurman laat haar ook zijn tuin in. 
 Hij laat het vliegtuig de lucht in gaan. 
 Hij geniet als een kind.

Marie  Pas op, buurman, de motor valt uit! 
 Hij valt zo in uw mooie bloemen.

Buurman Laat die bloemen maar. 
 Dit is veel leuker. 
 Plukken jullie maar een bosje voor je moeder. 
 Maar dan mag ik er nog even mee blijven spelen.
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Verteller Marie helpt Cas over de haag.

Cas Ik zie iets liggen ...

Verteller  Maar Marie ziet ook iets! 
 De buurman komt naar buiten.

Buurman Wat krijgen we nu? 
 Wat doe jij tussen mijn bloemen?

Cas Eh ... niks ... eh, mijn vliegtuig ...

Verteller Als de buurman het vliegtuig ziet, gebeurt er iets. 
 Hij is opeens niet boos meer.

Buurman Zo een ding wilde ik als kind ook. 
 Mag ik het eens laten vliegen?

Verteller Marie heeft het kastje om te sturen. 
 De buurman laat haar ook zijn tuin in. 
 Hij laat het vliegtuig de lucht in gaan. 
 Hij geniet als een kind.

Marie  Pas op, buurman, de motor valt uit! 
 Hij valt zo in uw mooie bloemen.

Buurman Laat die bloemen maar. 
 Dit is veel leuker. 
 Plukken jullie maar een bosje voor je moeder. 
 Maar dan mag ik er nog even mee blijven spelen.
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