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Les 1: We gaan op uitstap!
Je leert informatie opzoeken in een tabel. 

Kun jij vinden naar welk dorp of welke gemeente we gaan?

Tijd voor Taal accent 

Thema 2: Vreemde verhalen over vreemde dieren • Les 1

 + lo dender +

+ onk + beke

+ sel  + le

 + drecht
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Tijd voor Taal accent 
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 Vertrek Aankomst Totale Aantal Totale     Lijnen   reistijd overstappen wandelafstand

 08:34 09:00 00:26 0 170 m De Lijn 411 (Oostmalle -) Rathove - Holen -   
         Antwerpen

 08:49 09:15 00:26 0 170 m De Lijn 410 Wormhout - Beerse - Molle -   
         Vossegem - Antwerpen

 09:01 09:27 00:26 0 170 m De Lijn 412 Sint-Rob-in-‘t-Goor - Schildepadde -   
         Vossegem - Antwerpen

 09:16 09:42 00:26 0 170 m De Lijn 410 Wormhout - Beerse - Molle -   
         Vossegem - Antwerpen

 09:29 09:55 00:26 0 170 m  De Lijn 411 (Oostmalle -) Rathove - Holen -   
         Antwerpen

 09:41 10:07 00:26 0 170 m  De Lijn 410 Wormhout - Beerse - Molle -   
         Vossegem - Antwerpen

 09:59 10:25 00:26 0 170 m  De Lijn 412 Sint-Rob-in-‘t-Goor - Schildepadde -  
         Vossegem - Antwerpen

 10:11 10:37 00:26 0 170 m  De Lijn 410 Wormhout - Beerse - Molle -   
         Vossegem - Antwerpen         
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Mogelijke routes voor een reis van Vossegem naar Zoo Antwerpen

1



17Thema 2: Vreemde verhalen over vreemde dieren • Les 1

januari – februari

maart – april

paasvakantie

mei – juni

juli – augustus

september

oktober

november – december
zon-, feest- en brugdagen 
vanaf Pasen tot eind september

Activiteit Uur Plaats

Tand van de narwal poetsen 10.00u badkamer
Das voederen 10.30u kleerkast
Terrarium van de brilslang poetsen 11.30u opticien
Snor van de walrus kammen 13.00u kapper
Rondje varen met heen-en-weerwolf 15.30u pont
Kraanvogel voederen 16.00u bouwwerf 

de activiteit
iets wat je doet of waarmee je 
bezig bent 

de narwal
tandwalvis 

de das
klein roofdier met zwart-witte 
strepen op zijn kop

voederen
Te eten geven.
Baby’s en dieren worden 
gevoederd.

het terrarium
een glazen bak met aarde waar je 
reptielen of insecten in kunt houden

de opticien
iemand die brillen en lenzen 
(maakt en) verkoopt
 

woordenschat

Tijd voor Taal accent 

2

3
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Les 2a: De heen- en weerwolf
Je bedenkt hoe een verhaal kan verdergaan. woordenschat

Thema 2: Vreemde verhalen over vreemde dieren • Les 2a

de pont
Een veerboot. Met een pont word 
je van de ene kant van de rivier 
naar de andere kant gebracht. 
Er is op die plek geen brug.

 

de veerman
de schipper van een veerpont

de vlonder
een los houten bruggetje, 
een steiger

de zuidwester
1) wind uit het zuidwesten
2) een zeemanshoed van zeildoek

 

Tijd voor Taal accent 
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Les 2b: Lieve wolf, stoute wolf
Je beluistert het vervolg van het verhaal en beantwoordt de vragen.
Je leert over vooroordelen.

het vooroordeel
een mening die je hebt over dingen 
of mensen die je niet goed kent

jokken
liegen

kribbig
Iemand die prikkelbaar is, heeft 
een slecht humeur. 
Hij/zij doet een beetje ongeduldig en 
boos als je hem of haar iets vraagt.

de riem 
1)  Een stevige band met een 
 gesp eraan. Je draagt hem 
 rond je middel.

2)  een roeispaan

ruig 
1)  Iets wat ruig is, heeft stekelige 
 haren, het prikt.
2) wild of woest

schor
Je hebt een schorre stem als je 
praat met een hees of schrapend 
geluid. Dat komt bijvoorbeeld 
omdat je heel luid hebt 
geschreeuwd of gezongen.

woordenschat

Tijd voor Taal accent 
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Les 5: Over piepende leeuwen 
Je leert een verhaal lezen en begrijpen.
Je denkt na over wat echt is en wat verzonnen.
Je bestudeert de personages uit een verhaal en denkt na over hoe zij zich voelen.

Op een ochtend werd de leeuw zo bang voor zichzelf, dat hij hard wegholde en zich 
verborg in het struikgewas onder de eik. Rillend zat hij daar in het donker en nam 
zich voor nooit meer te brullen of vervaarlijk te kijken. 
Maar hij begreep dat hij wel een geluid moest maken. Iedereen maakte een geluid. 
“Wat zal ik doen?”, dacht hij. “Piepen? Of gonzen?”
Hij kon niet zo vlug beslissen, hield zich heel klein, keek naar de grond en beefde 
telkens als hij zich herinnerde hoe hard hij had gebruld. 
“Hu,” dacht hij, “dat nooit meer.”
Die middag kwam de eekhoorn langs de eik en zag de leeuw zitten.
“Dag leeuw”, zei hij.
“Dag eekhoorn”, zei de leeuw. Hij bloosde en trok zijn manen voor zijn wangen.
Toen schraapte hij heel voorzichtig zijn keel en zei: “Mag ik je iets vragen?”
“Ja”, zei de eekhoorn.
“Wat vind je beter bij mij passen? Piepen? Of gonzen? Of iets anders heel zachts?”
“Ga je niet meer brullen?”, vroeg de eekhoorn verbaasd.
“Nee”, zei de leeuw verlegen.
“Tja”, zei de eekhoorn. “Gonzen, gonzen ... misschien dat piepen nog het beste is.”
“Dank je wel”, zei de leeuw. “Dan ga ik piepen.”
Hij begon zachtjes te piepen en keek daarbij zo bedremmeld, dat de eekhoorn het 
niet goed kon aanzien en doorliep.

Die avond verscheen de leeuw op de verjaardag van de tor. Hij bleef dicht bij de 
deur staan, in de schaduw, piepte zachtjes in zichzelf en wilde niet meer dan een 
kruimel taart.
Toen de mier hem iets vroeg, sloeg hij zijn ogen neer en zei dat hij niets wist en 
nog nooit ergens van had gehoord. Met gebogen hoofd sloop hij weer naar huis.
Zo leefde de leeuw verder, onopvallend en schuchter. 
Alleen in zijn slaap brulde hij nog wel eens luid en vervaarlijk. 

woordenschat

Thema 2: Vreemde verhalen over vreemde dieren • Les 5

vervaarlijk 
Angstaanjagend, woest. Je wordt 
er bang van.

gonzen
Bijen gonzen: ze brengen een 
zacht en brommend geluid voort.

bedremmeld
verlegen, ongemakkelijk

schuchter
een beetje verlegen en bang 

het/de heimwee
Als je heimwee hebt, verlang je erg 
naar huis. Je kunt heimwee hebben 
als je met vakantie bent. Of als je 
ergens logeert.

inboezemen
iemand vervullen met angst of 
vertrouwen
 

Tijd voor Taal accent 
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Tijd voor Taal accent 

Thema 2: Vreemde verhalen over vreemde dieren • Les 5

Dan trilde het struikgewas en schudden de bomen en schrok de leeuw angstig wakker. 
“Help”, zei hij dan tegen zichzelf en verborg zijn hoofd onder zijn klauwen.
Sommige dieren dachten met heimwee terug aan de angst die hij had ingeboezemd. 
“Ach, wat hebben wij gebeefd ...!”, zeiden zij en knikten en schudden hun hoofd. 
De muis vond het niet prettig dat de leeuw ook piepte. 
Bovendien vond hij dat dat piepen nergens op leek. 
Maar toen hij dat op een keer tegen de leeuw zei, begon de leeuw te snikken. 
De muis zei vlug dat het hem speet en dat de leeuw toch wel aardig piepte.
“O ja?”, zei de leeuw. “Vind je dat echt?”
“Ja”, zei de muis.
“Dank je wel, muis”, zei de leeuw en het werd plotseling heel warm en de muis dacht dat hij smolt.

Meer lezen?
Bijna iedereen kon omvallen
Toon Tellegen
Querido, 1997
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Tijd voor Taal accent 

Thema 2: Vreemde verhalen over vreemde dieren • Les 5

Lied
Elke vogel zingt zijn lied.
Hoog of laag,
dat dondert niet.

Kater, koetje, geitje ...
Drie ganzen op een rijtje.
Mauw en muu en mekker.
Van gak, gak, gak tot gekker.

Ieder spreekt zijn eigen taal.
Zwart of wit,
meneer of meisje.
Altijd weer een ander wijsje
en een heel ander verhaal.

Dus praat en zing en dans en fluit
zoals je bent. En wees niet bang,
maar spreek vrijuit.

André Sollie

Hebben poezen plannen?
Denkt mijn kat bij mij op schoot:
ik maak vandaag een muisje dood –
en spint ze als ze dat
al voor zich ziet?
Ligt ze stiekem te genieten?
Maar waar aai ik haar dan voor?
Ik buig me naar haar oor
en fluister vlug:
Vandaag bijten ze
terug.

Verliefdheid is een prachtig iets
Verliefdheid is een feest
Zelf ben ik eens een tijdje
Op een leeuw verliefd geweest

Ik staarde door de tralies
Naar de manen om zijn kop
Ik staarde naar z’n staart
En ik kon m’n geluk niet op

Maar was die leeuw verliefd op mij?
Ik zou het echt niet weten
Al was het soms net of hij zei:
‘Je bent om op te vreten!’

De leeuw 

Meer lezen?
Fluit zoals je bent 
E. van de Vendel & C. Cneut
De Eenhoorn, 2009

Meer lezen?
Superguppie 
E. van de Vendel
Querido, 2003

Meer lezen?
Het carnaval der dieren 
I. de Wijs & C. Saint-Saens
Gottmer, 2011 

Welk gedicht past bij het verhaal?  



Tijd voor Taal accent 
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Les 8: Zeepaardjes
Je leert heel wat over het leven van zeepaardjes en deelt die informatie met je klasgenoten. 
Je kunt laten zien wat je geleerd hebt.

Dit jaar brengen Suske en Wiske hun vakantie door aan de Spaanse kust.
Duikfans als ze zijn, verkennen ze dagelijks de prachtige onderwaterwereld van de Middellandse Zee.
Wanneer ze op een ochtend met een duikklok naar de bodem dalen, loopt het flink mis.




