
2 Op reis
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‘Nu kunnen we op reis, Ko!’ juicht Prik.
‘Op reis?’ vraagt Ko. ‘Waarheen?’
‘Waarheen je maar wilt.’ 
De stekels van Prik trillen van opwinding.
‘Ik… ik weet het! Ik wil wel naar zee, Ko!
Ja, dat wil ik! De zee in het echt zien.
De zeelucht opsnuiven. 
De golven horen op het strand.
Weet jij hoe de zee ruikt?’
Ko schudt zijn hoofd.
‘Ik ken de zee alleen van plaatjes, uit boeken.’
‘Precies!’ joelt Prik. ‘En nu kunnen we hem echt zien!
Ga je reistas pakken, Ko.’
‘Maar welke kant moeten we dan op voor de zee?’ vraagt Ko.
‘Naar het westen, natuurlijk’, zegt Prik.
‘Naar west met de W van water.’
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Prik houdt van woorden en letters.
En Prik houdt van orde en netheid.
Zo zet hij graag alle woorden 
netjes op volgorde.

Help jij Prik met inpakken?
Zet de woorden hiernaast in 
alfabetische volgorde.



Hoeveel sokken doet hij in zijn tas?  paar sokken

Hoeveel T-shirts?  T-shirts

Hoeveel broeken neemt hij mee? broeken

En hoeveel schoenen? paar schoenen

Wat zou jij nog meer meenemen?
Schrijf nog 4 dingen op in de volgorde van het alfabet.

1

2

3

4

=     2 onderbroeken

=     1 paar sokken

=     2 T-shirts 

=     3 broeken

=     1 paar schoenen

Ko pakt zijn rugzak in.
Hier zie je wat hij meeneemt en hoeveel.

Ko neemt 4 onderbroeken mee.
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Kun je de rebus oplossen?

‘Ik heb nog een paar boeken’, zegt Prik.
Hij legt ze op de grond in het zand.
‘Welke is handig voor op reis?’
‘Ligt eraan wat je ermee wilt’, antwoordt Ko.
‘Wil je een leesboek?
Een boek met informatie?’
‘Informatie!’ zegt Prik.
‘Maar waarover?’ vraagt Ko.
‘Over de dieren die we tegen kunnen komen’, denkt Prik.
‘Dan zou ik die kiezen.’ 

Ko trekt een cirkel om 
één van de boeken.

Doe jij dat ook maar.

‘Ik heb mijn tas ingepakt’, zegt Ko.
‘Weet je zeker dat je alles bij je hebt?’ vraagt Prik.
‘Ja hoor! Kijk maar.’
Ko telt op zijn vingers.
‘Mijn kleren wist je al.
Verder heb ik ook nog:
Wortelen, waterfles, bosje gras, nootjes en voor jou een dikke worm.
In mijn kleine tas heb ik een pen, potlood en papier.
In mijn jaszak zit mijn gelukssteen.
En overal stop ik nog een kastanje bij!’ smakt Ko.
‘Dat kan ik niet allemaal onthouden’, zucht Prik.
‘Ik maak wel een lijst.’
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Stel je voor dat je zelf op reis gaat. Waar zou je heen gaan?

Waarom?
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