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30 Thema 2 - les 4

les 4

Allemaal gaatjes!
Ik kan vertellen wat de belangrijkste persoon in een verhaal doet en waarom.

Lees een stukje uit Allemaal gaatjes van auteur Dirk Nielandt.

Hallo, ik heet  Luna.
Veel mensen vinden mij een beetje raar.
Dat komt omdat ik veel van gaatjes hou.
In al mijn sokken zit een gaatje.
In al mijn broeken en truien ook.
Ik draag nooit kleren zonder gaatjes.
Mama wordt daar soms knetter van.
Ze mag mijn kleren niet herstellen.
Ik word woest als ze de gaatjes maakt.
 Ik ben echt dol op gaatjes.
Kaas met gaatjes.
Hout, ijzer en karton met gaatjes.
Ik verzamel echt alles met gaatjes.
Vind je dat raar?
Dat is ook wel een beetje.
Daarom vinden veel mensen mij raar.
Papa ook. Hij wil dat ik normale spullen verzamel.
Zoals de andere kinderen doen.
 Poppen of  knuff els of  kaarten.
Maar dat wil ik niet.
Ik wil niet wat iedereen doet.
Ik vind spullen met gaatjes veel te leuk.
 Ik ben Luna en ik hou van gaatjes.
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20 Wat bedoelt Luna met dat? 
Vertel het aan je partner. 
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Allemaal gaatjes!
Ik kan vertellen wat de belangrijkste persoon in een verhaal doet en waarom.

Lees een stukje uit Allemaal gaatjes van auteur Dirk Nielandt.

Hallo, ik heet  Luna.
Veel mensen vinden mij een beetje raar.
Dat komt omdat ik veel van gaatjes hou.
In al mijn sokken zit een gaatje.
In al mijn broeken en truien ook.
Ik draag nooit kleren zonder gaatjes.
Mama wordt daar soms knetter van.
Ze mag mijn kleren niet herstellen.
Ik word woest als ze de gaatjes maakt.
 Ik ben echt dol op gaatjes.
Kaas met gaatjes.
Hout, ijzer en karton met gaatjes.
Ik verzamel echt alles met gaatjes.
Vind je dat raar?
Dat is ook wel een beetje.
Daarom vinden veel mensen mij raar.
Papa ook. Hij wil dat ik normale spullen verzamel.
Zoals de andere kinderen doen.
 Poppen of  knuff els of  kaarten.
Maar dat wil ik niet.
Ik wil niet wat iedereen doet.
Ik vind spullen met gaatjes veel te leuk.
 Ik ben Luna en ik hou van gaatjes.
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a Kleur in de tekst:

de naam van de belangrijkste persoon in het verhaal.

een ander woord voor boos.

twee dingen die Luna van papa moet verzamelen.

een zin die zegt dat Luna gaatjes leuk vindt.

b Lees vraag 1. Omcirkel de naam van de auteur.

c Welke twee dingen doet een auteur?

De auteur bedenkt het verhaal.
De auteur tekent de prenten.
De auteur schrijft het verhaal op.
De auteur drukt en maakt de boeken.

Luna heeft veel spullen met gaatjes in. Teken er drie. 

a Wat vind jij raar aan Luna? Vertel het aan je partner.

b Wat vind je raar aan jezelf? Vertel het aan je partner.

Wat mag mama niet doen van Luna?

 Gaatjes maken in Luna’s kleren
 Luna’s kleren bestellen
 Luna’s kleren herstellen
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Lees het vervolg.vervolg

Papa neemt me mee naar de dokter.
De dokter is heel lief.
Ik krijg een snoepje van  haar.
“Wat doe je met dat snoepje?” vraagt ze.
“Ik knabbel er een gaatje in voor ik het opeet.”
“Doe je dat met alles wat je eet?”
“Ja, met bijna alles toch.”
“Welke kleur vind je heel mooi?” vraagt ze.
“Rood”, antwoord ik.
“Waarom?” vraagt ze.
“Omdat er twee maal de letter ‘o’ in voorkomt.
En ‘o’ vind ik de leukste letter.”
“Waarom?” vraagt ze.
“Omdat het een letter is die me aan gaatjes doet denken.
Vind je dat raar?”
“Vind jij dat zelf raar?”
“Nee, maar papa wel.
Daarom zijn we hier.
Omdat hij vindt dat ik geen normaal kind ben.”
“Kun je me zeggen waarom je zo van gaatjes houdt?”
Dat vind ik een moeilijke vraag.
“Omdat ze mooi rond zijn en euh ...
Ik weet het niet.
Ik vind gaatjes gewoon leuk.
Is dat erg?”
“Nee hoor”, zegt de dokter.
“Ieder kind is anders.
De ene houdt van dit en de ander van dat.”
Ik kijk streng naar papa.
“Zie je wel dat ik normaal ben”, zeg ik.
“Ik ben Luna en ik hou van gaatjes.
En daarmee uit.”
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Veel mensen vinden Luna een beetje raar. Ze is dol op 
gaatjes. In al haar sokken zit een gaatje. 
In haar broeken en truien ook. Ze draagt nooit kleren 
zonder gaatje. Ze eet ook altijd kaas met gaatjes. Ze 
prikt gaatjes in al haar eten. Ze verzamelt gaatjes en 
haar ouders worden er helemaal gek van …
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Is de dokter een man of een vrouw? Welk woord in de tekst verklapt dat?
Omcirkel het.

Waarom gaat papa met Luna naar de dokter?

Luna is ziek.
Hij denkt dat er iets mis is met Luna.
Luna is erg ongelukkig.

Vul in.

 is de lievelingskleur van Luna.

Een andere kleur met een o erin is .

Waarom kijkt Luna streng naar haar papa?

Papa doet gek.
De dokter zegt dat Luna niet raar is.
Papa liet een scheetje.

a Vul de zinnen aan.

Luna eet een snoepje. Ze knabbelt er een  in.

Luna vindt de dokter heel .

Luna houdt van gaatjes want die zijn .

b Lees de tekst nog een keer. Kleur:

de zin die jij het leukst vindt.
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Zet de zinnen in de juiste volgorde. Nummer ze van 1 tot 6.

 Veel mensen vinden dat een beetje raar.

 De dokter zegt dat ik normaal ben.

 Hallo, ik ben Luna.

 Daarom moet ik naar de dokter.

 Papa vindt me ook raar.

 Ik verzamel spullen met gaatjes.

Welke gaatjes vind jij leuk? Waarom? Vertel het aan je partner en teken ze hier.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon vertellen wat de belangrijkste persoon  in het verhaal doet
en waarom.

Ik kon vragen over de tekst beantwoorden. 

Ik kon een woordweb rond het woord gaatjes maken. 

Ik werkte goed samen met mijn partner.
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les 5

Tekst met gaten
Ik kan de gaatjes in een zin met een passend woord aanvullen.

Lees de strip. Vul de derde prent aan. 

Vul het verhaal van de muis verder aan.

Ik had medelijden met haar en heb haar geholpen.
We maken een nest voor Ellie.

Daar, een oude  . 

Dat wordt het nieuwe muizenhol.

We leggen ook nog wat 

in het nest. Dat is lekker zacht.

Kijk! Een prent van een  . 

Die hangen we boven het nest.

Ik heb honger. Mmmmm! Kijk daar ligt .

Wat is het leuk, zo samen op zolder!

1

2



36 Thema 2 - les 5

Heb jij veel fantasie? Verzin je eigen verhaal!

Vanmorgen stond ik op. Ik schoof de gordijnen open en ik schrok!

Ik zag 

Ik wou 

Maar dat vond mama geen goed plan.

Daarom 

Heb jij nog fantasie? Verzin weer een verhaal.

Ik had een vreemde droom.

Ik droomde dat 

En toen 

Gelukkig 

Vul de zinnen aan. Je mag twee keer luisteren.

1 Een rasp is gemaakt uit .

Niet alle gaatjes zijn even .

rasp je best met de kleine gaatjes.

2 Een gaatje in een sok?

Geen probleem, je kunt het  .

Dat noem je sokken  .

Nadien kun je de sok weer dragen. Oef!

3 W
verzinnen
bedenken

4

5
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Heb jij veel fantasie? Verzin je eigen verhaal!

Vanmorgen stond ik op. Ik schoof de gordijnen open en ik schrok!

Ik zag 

Ik wou 

Maar dat vond mama geen goed plan.

Daarom 

Heb jij nog fantasie? Verzin weer een verhaal.

Ik had een vreemde droom.

Ik droomde dat 

En toen 

Gelukkig 

Vul de zinnen aan. Je mag twee keer luisteren.

1 Een rasp is gemaakt uit .

Niet alle gaatjes zijn even .

rasp je best met de kleine gaatjes.

2 Een gaatje in een sok?

Geen probleem, je kunt het  .

Dat noem je sokken  .

Nadien kun je de sok weer dragen. Oef!
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3 Met een bowlingbal kun je  .

De bal heeft  gaten.

In elk gat steek je een  .

Wie de meeste kegels omgooit,

is de .

4 Een panfl uit is gemaakt uit  .

Dat is heel sterk gras dat op hout lijkt.

Het is vanbinnen  .

Lange stukken geven een  toon.

Korte stukken geven een  toon.

De krantenkoppen hebben gaten. Wat past er nog in?

Marie maakt zich zorgen om haar

Stef in actie tegen

Gezocht: de grootste van het land!

6

Marie maakt zich zorgen om haar

Gezocht: de grootste van het land!snurker

ruzie

snoepverzameling
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Nu is het aan jou!
Vul de gaten in de krantenkoppen aan. 

STAP 1: Neem enkele kranten, een schaar, lijm en papier.

STAP 2: Lees de titels met gaatjes.

STAP 3: Kijk in de krant. Zoek woorden die in de gaatjes passen.

STAP 4: Heb je een passend woord gevonden? Knip het uit en kleef het op.

Pas ontdekt:  !

Op avontuur naar

Deze kinderen zijn niet bang voor

Eet smakelijk: een zak met honderd

Weg met die gruwelijke

Giftige spinnen verstopt in

Dierentuin dicht door 

Van veel  word ik gelukkig !

7 W
aanvullen
weer heel maken
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Nu is het aan jou!
Vul de gaten in de krantenkoppen aan. 

STAP 1: Neem enkele kranten, een schaar, lijm en papier.

STAP 2: Lees de titels met gaatjes.

STAP 3: Kijk in de krant. Zoek woorden die in de gaatjes passen.

STAP 4: Heb je een passend woord gevonden? Knip het uit en kleef het op.

Pas ontdekt:  !

Op avontuur naar

Deze kinderen zijn niet bang voor

Eet smakelijk: een zak met honderd

Weg met die gruwelijke

Giftige spinnen verstopt in

Dierentuin dicht door 

Van veel  word ik gelukkig !

7 W
aanvullen
weer heel maken

Vul het gatenboek aan met een krantenkop die je zelf maakte.

STAP 1:  Kijk in een krant.
Kies een krantenkop en knip die uit.

STAP 2: Knip een gat in de kop.

STAP 3:  Kijk opnieuw in de krant. Zoek een woord dat in het gat past.
Het woord mag raar, vreemd, grappig ... zijn.
Knip het woord uit. Kleef het in het gat.

STAP 4: Maak zo enkele koppen. Schik ze op je blad en kleef ze vast.

STAP 5: Bewaar je werk in het gatenboek.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik gebruikte mijn fantasie om zinnen aan te vullen. 

Ik luisterde naar een weetje en gebruikte de informatie
om een tekst aan te vullen.

Ik werkte goed samen met anderen.

8

9
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les 7

Puzzelen met woorden
Ik kan met twee woorden een nieuw woord maken.

Wat is een samenstelling?
Soms plakken we twee of meer bestaande woorden aan elkaar.
Zo krijgen we een nieuw woord.
We noemen zo’n woord een samenstelling.

Bv. voetbal, handdoek, politiekantoor ...

Kies een blauw woord. Zoek een oranje woord dat erbij past. Maak zo een nieuw 
woord. Geef de twee woorden dezelfde kleur.

boter  boeken  doek  pen

 bal  kleur  raam  bal

 regen  vliegen  potlood  kleed

 voet  zak  tas  hok

 tafel  kippen ham  jas

1

boter

ham
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Maak nieuwe woorden. Kies een woord uit de eerste en een woord uit de tweede vijver.
Schrijf de samenstelling op.

sport

boeken sleutel

fi ets

nacht schoen

moppen
spring

wijs
teken

schoen kast

hanger

helmlamp

veter

boek

kasteel

vingerpapier

Welke samenstelling is het?
Schrijf het woord op en maak er een tekening van.

2

3
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Verzin twee samenstellingen. Teken en schrijf de losse woorden. 
Teken en schrijf de samenstelling.

+ =

+ =

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon met twee woorden een nieuw woord maken. 

Ik kon de betekenis van de woorden uitleggen. 

Ik weet nu wat een samenstelling is.

4
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les 10

Gatenweetjes
Ik kan informatie die ik nodig heb in een tekst terugvinden.

Zet een kruisje bij drie weetteksten die jij wilt lezen.

Spuwende gaten! Een vulkaan

Het gat in de ozonlaag

Een gat als uitgang

Een gat onder de grond

Gaatjes in je tanden

Een gat om mee te eten

Gaten en verkeer? De metro!

Molsgaten

Gaten in brood en kaas

Gaten in je kleren? De mot

Een gat in een kasteel

Gaten om door te zweten

1
W

de weettekst
tekst die je leest om iets te 
weten te komen
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Lees de teksten die je koos. Los de vragen op. 
Klaar? Bedenk wat je van de teksten vond.

– Welke tekst vond jij boeiend? Kleur het bolletje bij oefening 1 groen.

– Welke tekst vond je minder leuk? Kleur het bolletje bij oefening 1 rood.

Tekst 1: Gaten in brood en kaas

Soms zitten er gaten in de kaas. Hoe kan dat?
Als je kaas maakt, komt er een gas vrij.
Zo komen er bellen in de kaas.
Dat zijn gasbellen zoals in limonade.
De gasbellen kunnen niet ontsnappen. 
Ze worden gaten.
Dat gebeurt ook bij brood! 
Dan heb je brood met gaten.

5

a Bij welke prenten maken gasbellen gaatjes?

      

b Teken de gasbellen in de limonade. 

c Leg aan je partner uit waarom kaas gaten heeft.

2

W
boeiend
interessant, leerrijk
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Lees de teksten die je koos. Los de vragen op. 
Klaar? Bedenk wat je van de teksten vond.

– Welke tekst vond jij boeiend? Kleur het bolletje bij oefening 1 groen.

– Welke tekst vond je minder leuk? Kleur het bolletje bij oefening 1 rood.

Tekst 1: Gaten in brood en kaas

Soms zitten er gaten in de kaas. Hoe kan dat?
Als je kaas maakt, komt er een gas vrij.
Zo komen er bellen in de kaas.
Dat zijn gasbellen zoals in limonade.
De gasbellen kunnen niet ontsnappen.  
Ze worden gaten.
Dat gebeurt ook bij brood!  
Dan heb je brood met gaten.

5

a Bij welke prenten maken gasbellen gaatjes?

     

b Teken de gasbellen in de limonade. 

c Leg aan je partner uit waarom kaas gaten heeft.

2

W
boeiend
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Tekst 2: Gaten om door te zweten

Wist je dat er heel kleine gaatjes in ons vel zitten?
Zo een gaatje noem je een porie.
Onze huid zit vol met poriën.
De gaatjes zijn zo klein dat je ze niet kunt zien.
We gebruiken ze elke dag.
Als ons lichaam te warm wordt,  
moet er vocht naar buiten.
Zo wordt ons lichaam weer wat koeler.
Dat vocht is zweet.
Door die gaatjes of poriën komt elke dag  
wel bijna een liter zweet naar buiten.

5

10

a Wat is juist?

Gaatjes waaruit je zweet, noem je:

 poriën
 zweren
 poorten

b Wat is fout?

We zweten.

 Daardoor wordt ons lichaam warmer.
 Daardoor wordt ons lichaam frisser.

c Waarom moet je op een warme dag veel drinken?
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Tekst 3: Een gat in een kasteel

Was jij al eens in een kasteel?
Soms zijn er gaten in de dikke muren.
Die gaten zijn lang en smal: je noemt ze gleuven.
Door die gleuven staken de soldaten hun geweren 
of zelfs een kanon.
Zo schoten ze op de vijand.
Zelf zaten ze veilig achter de muur.
Het zijn dus schietgaten.

5

a Wat is een schietgat? Leg het uit in een zin.

Een schietgat is  

 

b Waarom was een schietgat veilig voor de soldaten?

 Door achter de muur te blijven, werden ze zelf niet geraakt.
 Door achter de muur te blijven, moesten ze geen harnas dragen.
 Ze stonden niet graag op een ladder.

c Waarmee schoten de soldaten?

 

 

d Waarom moesten de soldaten schieten? Bespreek het met je partner.

e Wat vind jij van geweren? Hebben we ze nodig of niet? Bespreek het met je partner.
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Tekst 4: Gaten in je kleren? De mot

Een ander woord voor een nachtvlinder is mot.
Dat diertje zien we liefst niet in huis.
De mot legt eitjes en daaruit komen larven.
Die kleine larven bijten gaatjes in kleding.
Waarom doen ze dat?  
Ze vinden jouw kleren heel lekker.
De motten zelf bijten geen gaatjes.
Motten komen af op licht.  
Voor je het weet zitten ze in jouw huis.
Dus laat de deuren van de kleerkast goed dicht.

5

10

Wat zijn larven? 
Wat eten ze? 
Vertel het aan je partner.

a Wat is juist?

Een mot is:

 een nachtvlinder
 een larve
 een vlinder

 Wie maakt gaten in kleding?

 De mot
 De eitjes van de mot
 De larven van de mot

b Waar komt een mot op af?  
Vertel aan je partner waarom.
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Tekst 5: Een gat om mee te eten

Dit is een pelikaan.
Een pelikaan is een vogel met een vreemde bek. Hij 
is dol op vis.
Een pelikaan komt nooit met lege handen thuis 
van een vispartij.
Nu ja, nooit met een lege bek ...
Met zijn bek schept hij de vissen uit het water.
Net zoals jij dat zou doen met een emmer.
Als hij zijn hoofd optilt, gaat het water weg  
en blijft de vis achter.
Onderaan zijn bek heeft hij een keelzak.
Die kan hij uitvouwen.
Soms bewaart hij zo veel vis in de keelzak  
dat hij niet meer kan vliegen!

5

10

a In de bek van de pelikaan is plaats voor zes grote vissen en elf kleine vissen.  
Welk hapje moet hij kiezen?

b Waardoor kan een pelikaan zoveel vissen bewaren?

 

 

c ‘Hij komt nooit met lege handen thuis.’ Wat wil dat zeggen?

 Zijn handen zitten vol met spulletjes.
 Hij heeft altijd iets mee.
 Hij heeft niets mee.

d Lees regel 7 tot en met 10 nog eens.  
Vertel aan je partner hoe een pelikaan vis vangt.
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Tekst 6: Gaatjes in je tanden

Een gezond gebit is heel belangrijk. 
Daarom moet je je tanden goed poetsen.
Doe dat zeker twee keer per dag. 
Eén keer ’s morgens en ook net voor je gaat slapen.
Een goede poetsbeurt duurt twee minuten.
Zorg dat je alle kanten van je tanden poetst.
Als er restjes eten of snoep tussen je tanden zitten, 
worden je tanden minder sterk.
Zo krijg je snel gaatjes in je tanden.
Je gaat ook best twee keer per jaar naar de tandarts.

5

10

a Wat hoort bij elkaar? Verbind. 

twee minutenbezoek aan de tandarts

twee keer per jaartandenpoetsen moet

gaatjes in je tandentandenpoetsen duurt

twee keer per dagniet goed poetsen

b Doe de gezonde tandentest. Hoeveel punten behaal jij?
Lees de vragen. Kleur de tand:

als je het doet.

als je het niet doet.

 Ik ga twee keer per jaar naar de tandarts.

 Ik eet elke dag fruit.

 Ik neem af en toe een nieuwe tandenborstel.

 Ik gebruik tandpasta bij het poetsen.

 Ik poets mijn tanden twee keer per dag.

Ik poets mijn tanden twee minuten.

 Ik snoep niet vaak.
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Tekst 7: Molsgaten

Heb je al eens kleine bergjes grond gezien in je tuin 
of in het park?
Dat zijn molshopen.
De mol leeft onder de grond. Hij graaft daar gangen.
Als de mol een gang graaft, duwt hij de grond naar 
boven. Zo ontstaan die hoopjes.
Waarom doet hij dat?
Een mol zoekt regenwormen en duizendpoten  
in de grond. Hij is er dol op.
Zijn poten hebben de vorm van een schep. Zo 
kan hij snel graven. De mol beweegt even makkelijk vooruit als 
achteruit. Hij is niet blind, maar hij kan ook niet zo goed zien. Hij 
heeft hele kleine oogjes. Hij kan de weg goed vinden door zijn 
snorharen.

5

10

a Welke poot is van de mol?

b Wat lust de mol graag? Zoek twee dingen.

      

c Hoe vindt de mol zijn weg onder de grond?

  

d Wat zijn molshopen?

  

  

X
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Tekst 8: Gaten en verkeer? De metro!

Neem je soms de tram?
Weet je dat de tram soms ook onder de grond rijdt?
Zo een tram noem je een metro.
Onder de straten en gebouwen zijn er tunnels.
Door die tunnels lopen sporen.
De metro rijdt op dat spoor door de tunnels.
In een grote stad willen mensen snel van de ene 
naar de andere plek. De straten zijn vol met auto’s en 
bussen. Zo kom je niet snel waar je wil zijn!  
Met de metro kun je snel reizen.

5

10

a Welke vier voertuigen kom je tegen in de tekst?

  

  

 

 

b Waarom rijdt de metro onder de grond?

 Omdat metro’s niet tegen licht kunnen
 Omdat metro’s daar snel kunnen rijden
 Omdat metro’s dan droog blijven

c Reisde jij al eens met de metro? Hoe vond je dat?
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Tekst 9: Een gat als uitgang 

Je eten komt je lichaam binnen door een gaatje. 
Ongeveer 24 uur later komt het er weer uit door een 
ander gat.
Dat lijkt heel simpel,  
maar je eten maakt heel wat mee.
Eerst zijn je tanden aan de beurt.  
Ze scheuren en pletten je eten.
Dan mengen ze het voedsel met speeksel.
Je slikt het eten door.
Het glijdt door je slokdarm en komt dan in je maag.
In de maag wordt het eten vloeibaar gemaakt.
Dan gaat de reis verder.
De maag duwt de rest van je voedsel naar je darmen.
Eerst door de dunne darm en dan naar de dikke darm.
Ondertussen haalt je lichaam alle vitamines uit het eten.
Zo blijf je gezond en kun je groeien.
In de dikke darm wordt het water eruit gehaald.
Dan blijft er alleen maar afval over.
Het laatste stukje van de reis gaat naar de anus.
Die noem je ook wel je euh ... gat.

5
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a Verzin een andere titel voor de tekst.

  

b Zet de nummers op de juiste plaats in de tekening.

1 darmen

2 maag

3 mond

4 slokdarm

c Welke weg legt je voedsel af? Wat gebeurt ermee van gat tot gat?  
Vertel het aan je partner.



53Thema 2 - les 10

Tekst 10: Spuwende gaten! Een vulkaan

Onze aarde is een grote bol.
Binnen in de aarde vind je hele warme lagen steen.
De stenen zijn daar zo warm  
dat ze lopend zijn geworden.
Die vloeibare brij heet lava.
Soms komt er te veel lava bij elkaar. Er komt ook gas 
uit de lava en dat gas wil naar buiten.
Daar is een gat voor nodig!
Een vulkaan is zo een gat. Door de vulkaan kunnen 
het gas en de lava naar buiten.
Een vulkaan is net een schoorsteen met een groot 
gat in de top.
De lava wordt omhoog geduwd door de schoorsteen.
Aan de top komt hij naar buiten.
Bij sommige vulkanen komt er af en toe een beetje lava naar buiten.
Andere vulkanen kunnen wel honderd jaar slapen. Op een dag barsten ze uit 
en spuwen lava en stenen in het rond. Dan blijf je best ver uit de buurt.
Vulkanen kunnen erg nuttig zijn. De as en lava maken de grond heel 
vruchtbaar. Dat betekent dat planten en groenten goed groeien in de aarde 
op de hellingen van een vulkaan.
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a Wat is juist?

De tekst vergelijkt een vulkaan met:

 een schoorsteen
 een grote bol 
 een helling 

 Bespreek met je partner. Leg uit waarom. 

b Kleur in de tekst:

waarom vulkanen nuttig zijn.

c Wat gebeurt er bij een vulkaanuitbarsting?

  

d Lees de eerste vijf regels nog eens. Wat is lava? Leg uit aan je partner. 
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Tekst 11: Het gat in de ozonlaag

Er is een gat in de ozonlaag. Dat heb je al wel eens op 
het nieuws gehoord of in de krant gelezen.  
De ozonlaag ligt rond de aarde en beschermt ons 
tegen gevaarlijke stralen van de zon.
De zon geeft ons licht en warmte, maar stuurt ook 
stralen waar we niet goed tegen kunnen.
De ozonlaag is dus belangrijk voor alles wat leeft en 
groeit op aarde!
Maar hoe komt dat gat daar? En is dat een probleem?
Mensen vervuilen de lucht en de aarde. Daardoor 
wordt de ozonlaag steeds dunner. Dat is geen goed 
nieuws. Zo kunnen de gevaarlijke stralen van de zon erdoor.
We moeten dus beter voor de natuur zorgen.
We vervuilen te veel en denken er niet meer over na.  
Psssssjt onder je armen, psssssjt in je haar, psssssjt tegen de muggen.
Daar kunnen wij ook iets aan doen.
Neem eens wat vaker de fiets in plaats van de auto.
Gebruik een brooddoos en een drinkbus op school.
Koop koekjes in een grote verpakking en  
doe er steeds een paar in een doosje.
Neem een grote tas mee als je naar de winkel gaat  
en gebruik die opnieuw.
Met kleine dingen kun jij ook zorg dragen voor onze aarde.
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a Wat doet de ozonlaag? Vul aan.

De ozonlaag beschermt  tegen  

  .

b Geef een voorbeeld van vervuiling.  
Het mag ook een voorbeeld zijn van iets wat je zelf doet.

  

c Wat kun jij zelf doen om meer zorg te dragen voor de natuur? Kleur in de tekst:

twee voorbeelden.

d In de tekst staat drie keer psssssjt. Waar verwijst dat naar?
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Tekst 12: Een gat onder de grond

Nu gaan we echt ver onder de grond. We komen 
meer dan drie meter onder de straat terecht. 
Daar is het riool.
Vraag je je soms af wat er gebeurt met het water 
waarmee je je handen wast? Wat gebeurt er met het 
water van het toilet? Dat vieze water stroomt weg 
door de buizen in huis, naar het riool onder de straat.
Rioolbuizen van verschillende straten komen 
samen in een grotere buis. Ook die grote buizen 
komen samen. De grootste buis is de hoofdleiding. 
Die buis vervoert afvalwater naar een zuiveringsbedrijf. In het 
zuiveringsbedrijf wordt het water schoongemaakt. Het schone water 
stroomt naar een rivier of een meer en uiteindelijk naar de zee.

5

10

a Geef twee voorbeelden van afvalwater.

b Waar komt het afvalwater eerst terecht?

c Vul aan.

 Water wordt schoongemaakt in een . 

Het schone water stroomt nadien naar  .

Hoe verliep de les voor jou?

Ik besliste zelf welke teksten ik wilde lezen.

Ik kon informatie die ik nodig had in een tekst terugvinden. 

Ik beleefde plezier aan het lezen van informatieve teksten. 

Ik werkte goed samen met mijn partner.

3
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les 12

Ri ra raadsels en rijmpjes met een 
gaatje erin

Ik kan raadsels schrijven en gedichten aanvullen.

Wat is een rijmwoord?
Rijmwoorden lijken op elkaar.
Bv. koek – broek, bang – slang, doos – boos ...

Ze hebben vaak dezelfde letters achteraan, maar dat moet niet.
Bv. pauw – mouw, stad – plat, krab – hap ...

Je vindt rijmwoorden vaak terug in een gedicht, 
maar een gedicht moet niet noodzakelijk rijmen.

niets zo leuk
als
een leuke
boot

beer eet peer
en
haas lust kaas

Schrijf een rijmwoord.

Auw, dat doet pijn.

Dat vind ik niet .

Ik viel van een tak.

Mijn arm deed toen .

Mijn broek in een plas.

En een gat in mijn .

W
het raadsel
iets om te raden, bv. Het is groen en 
het kwaakt. (een kikker)

1

W
het rijmwoord
woord dat rijmt, bv. huis 
en muis
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Ri ra raadsels en rijmpjes met een 
gaatje erin

Ik kan raadsels schrijven en gedichten aanvullen.

Wat is een rijmwoord?
Rijmwoorden lijken op elkaar.
Bv. koek – broek, bang – slang, doos – boos ...

Ze hebben vaak dezelfde letters achteraan, maar dat moet niet.
Bv. pauw – mouw, stad – plat, krab – hap ...

Je vindt rijmwoorden vaak terug in een gedicht, 
maar een gedicht moet niet noodzakelijk rijmen.

niets zo leuk
als
een leuke
boot

beer eet peer
en
haas lust kaas

Schrijf een rijmwoord.

Auw, dat doet pijn.

Dat vind ik niet .

Ik viel van een tak.

Mijn arm deed toen .

Mijn broek in een plas.

En een gat in mijn .

W
het raadsel
iets om te raden, bv. Het is groen en 
het kwaakt. (een kikker)

1

W
het rijmwoord
woord dat rijmt, bv. huis 
en muis

“Ik hou van hopen”, zei de mier!

Een mier dat is een heel klein .

Hij is echt heel sterk,

altijd aan het  .

Maar toch, heus waar, zo’n mierenhoop,

is iets waar ik ver weg van  .

Meisjes houden er vaak van,

maar jongens zijn niet altijd .

Dus heb je ook een grote broer

en doet die graag wat oud en ?

Dan hoef je elkaar niet te vervelen.

Je oorbellen wil hij toch niet .
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Verzin een gaatjesraadsel! Dat kan gaan over:
– een voorwerp met een gaatje
– een dier dat gaatjes maakt
– een gaatje in je lichaam
– een gat in huis
– een gat in de grond
– eten vol gaatjes
– ... 

Ik schrijf over 

Dat is:
 een dier  een ding  iets anders

Hoe ziet het eruit?

– 

– 

Wat kan het? Wat kun je ermee doen?

– 

– 

Dit is mijn raadsel:

2

Ik maakte een goed raadsel. 

 Mijn raadsel gaat over een gaatjesding of een 
gaatjesdier.

 Ik vertel hoe het eruit ziet.
 Ik vertel wat het kan en wat ik ermee kan doen.
 Ik verklap het antwoord niet.
 Ik schrijf mijn raadsel juist en verzorgd op.

W
het voorwerp
ding
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Verzin een gaatjesraadsel! Dat kan gaan over:
– een voorwerp met een gaatje
– een dier dat gaatjes maakt
– een gaatje in je lichaam
– een gat in huis
– een gat in de grond
– eten vol gaatjes
– ... 

Ik schrijf over 

Dat is:
 een dier  een ding  iets anders

Hoe ziet het eruit?

– 

– 

Wat kan het? Wat kun je ermee doen?

– 

– 

Dit is mijn raadsel:

2

Ik maakte een goed raadsel. 

 Mijn raadsel gaat over een gaatjesding of een 
gaatjesdier.

 Ik vertel hoe het eruit ziet.
 Ik vertel wat het kan en wat ik ermee kan doen.
 Ik verklap het antwoord niet.
 Ik schrijf mijn raadsel juist en verzorgd op.

W
het voorwerp
ding

Schrijf nog een raadsel.

Ik schrijf over 

Dat is:
 een dier  een ding iets anders

Hoe ziet het eruit?

– 

– 

Wat kan het? Wat kun je ermee doen?

– 

– 

Dit is mijn raadsel:

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon een gedicht aanvullen. 

Ik kon zelf een raadsel maken door een stappenplan te gebruiken. 

Ik schreef het raadsel juist en verzorgd op zodat anderen het 
kunnen lezen. 

Ik sprak duidelijk toen ik mijn raadsel voorlas. 

3

4
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les 14

Het alfabet van a tot z
Ik kan de letters van het alfabet meezingen met het alfabetlied.

Wat zijn klanken en lett ers? Wat is het alfabet?
Als je spreekt, 
maak je klanken.

oe

Om klanken op te schrijven,
gebruik je letters.

Alle letters samen maken het alfabet.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Zing het alfabetlied.

Refrein
A, B, C, D, E, F, G
alle letters doen weer mee.
H, I, J, K, L, M, N
nog meer letters die ik ken.
O, P, Q, R, S, T, U
kijk, we zijn er bijna, nu.
want met V, W, X, Y, Z
spel ik het hele alfabet.

26 letters, dat is waar ’t om gaat.
Ze maken elk woord dat er bestaat.
Een l, een ie en een d,
daar maak ik dus een liedje mee.
Na gebruik gaan de letters vlug
hupsakee ... naar hun eigen plek terug.

Refrein

Achterstevoren gaat het even snel.
Let maar eens op hoe ik dan spel.
A, B, C, D, E, F, G
H, I, J, K, L, M, N, O, P
Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z – ‘t is het hele alfabet.

Refrein

Refrein
A, B, C, D, E, F, G
alle letters doen weer mee.
H, I, J, K, L, M, N
nog meer letters die ik ken.
O, P, Q, R, S, T, U
kijk, we zijn er bijna, nu.
want met V, W, X, Y, Z
spel ik het hele alfabet.

1
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Trek een lijn. Van A naar B, van B naar C ... Welke letter zie je?

A

B
C D

E

F
G H

I
J

K

L
M

N
O

P
Q

R

S

T
U

V W

X
Y Z

Rara, welke letter is het? 

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

1 Ik ben helemaal rond, zoals een cirkel. 

2 Ik sta net voor de K. 

3 Ik lijk op een slang. 

4 Ik kom na de M. 

5 Als je bij de F een lijntje meer tekent, vind je mij. 

6 Wij staan voor en achter de V. 

7 Als je mij op mijn kop zet, lijk ik op de W. 

8 Ik lijk op een omgekeerde wandelstok. 

9 Ik sta tussen de P en de R. 

10 Wij staan tussen de F en de I.    

11 Ik ben een letter die je gebruikt bij de maaltafels. 

12 Als ik omval, ben ik een N.

13 Ik sta op de tiende plaats in het alfabet. 

14 Ik sta op de voorlaatste plaats van de eerste rij. 

15 Ik sta op de achttiende plaats. 

16 Ik sta op de derde plaats op de tweede rij. 

2

3
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Kies een letter en maak er een raadsel bij.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik wist dat het alfabet uit 26 letters bestaat. 

Ik kon de letters van het alfabet aanvullen. 

Ik kon het alfabetlied meezingen. 

Ik vind het alfabetlied:

4
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les 21

Dol op woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.

Wat is hetzelfde? Wat is het tegengestelde?
Soms betekenen woorden 
ongeveer hetzelfde. 
Bv. knap en mooi 

Soms betekenen woorden 
het tegengestelde. 
Bv. dik en dun

Wat is hetzelfde? Geef dat dezelfde kleur.

de voorwerpen

bedenken

de schrijver

vreemd

de spullen

de auteur

verzinnen

raar

Wat is het tegengestelde? Geef dat dezelfde kleur.

woest

dol zijn op

stijgen

kapot maken

een hekel hebben aan

dalen

rustig

herstellen

1

2
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Welk woord hoort bij de prent? Kies uit:

zonnen – woedend – knabbelen – omcirkelen

    

Welk gebaar hoort erbij? Verbind.

Je doet het goed!

Je moet stoppen!

Je moet zwijgen!

Welke woorden zoeken we? Doorstreep de letters die je gebruikt.  
Je hebt ze allemaal nodig. 

L - G - I - U - N - E - P - N - E - M - D - R - I - E

S   heel zachtjes lopen

V   raar

D   voorwerp

3

4

5
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Lees de tekst.

Een konijn heeft lange tanden. Die groeien zijn leven lang. 

Daarom knabbelt een konijn graag aan iets hards. Zo slijpt het 

zijn tanden. Je kunt het wel eens een wortel geven, maar niet te 

vaak. Daar krijgt het buikpijn van.

a Omcirkel het juiste woord.

Dit is een weettekst / tekst die verzonnen is.

b Over welk dier gaat de tekst? Omcirkel de naam. 

Wanneer schaam jij je?

Ik schaam me als ...

 ik een foutje maak bij rekenen. 
 

 ik mors bij het drinken.

 ik struikel en op de grond val. 
 

 ik als enige het goede antwoord weet.

  

6
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Hoe loopt het verhaal af? Vul de zinnen aan. 
Verzin dan een einde voor het verhaal. Teken het.

Brenda de beer heeft een plan. 

Ze gaat .

Brenda wil de grootste vis uit het meer vangen.

Zij pakt haar

en stapt .

Hoe verliep de les voor jou?

Ik begreep de woorden uit dit thema en kon ze gebruiken. 

8
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