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Een vreemde walvis  

Blub, plons, blub, plons.
Daar zwemmen Goud  en Zilver . 
Twee dikke goudvissen.
Een goudvis die Zilver  heet?
Ja, echt!
Zilver  is verkleurd.
Zomaar.
Niemand weet waardoor.
Dus nu heet ze Zilver .
En niet meer Goud .
Gelukkig maar!
Want het is wel lastig als je vrienden bent,
en je heet allebei Goud .

‘Ha Zilver , zoek me dan!’ roept Goud .
Hij heeft zich verstopt.
Achter zijn grote vriend, de walvis .
‘Niet bewegen, Wal,’ roept Goud . 

Wal  zegt niks.
Hij slaapt zeker, denkt Goud .

GRRRR, GRRRR, GRRRR, hoort hij.

Hihi, Wal  snurkt, denkt Goud . 
Wat gek, dat doet hij anders nooit…

Zilver  zoekt.
‘ Goud  , waar ben je?’ roept ze.
 Goud  zegt lekker niks.
Maar dan schrikt hij:

GRRRR, GRRRR, GRRRR.

Wal  zwemt langzaam weg.
Het water draait rond. 
Goud  gaat over de kop.

En nog een keer.
En nog eens.
Hij ziet niets meer.
Hij voelt overal . 
In zijn ogen, in zijn bek.
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Vreemde torens [2]    

Ik ben verloren
die mooie toren
van Oude Dreutel.
Hij zat aan de sleutel
van mijn fiets.
Nu heb ik niets.

Woon jij in Oude Dreutel
stuur me dan voor mijn sleutel
die mooie toren in een brief.
Dan vind ik jou hartstikke lief.

Lekkere biggetjes   

Wat heb je nodig?

Wat moet je doen?

mandarijnen biggetjesdrop dubbelzijdig 
plakband

strookjes roze papier 
voor het staartje

Plak het kopje met 
het plakband op 
de mandarijn. 

Schrijf iets op 
het strookje. 
Bijvoorbeeld: 
Dit varken heet... 

Krul de strook 
met een schaar.

Plak de krulstaart 
op de mandarijn. 

Nu de volgende
mandarijn.

Waar of niet waar?
Als je gaapt ga je beter denken. 
Want als je gaapt, hap je 
veel zuurstof uit de lucht. 
Zuurstof gaat met je 
bloed je hele lichaam door. 
Ook naar je hersenen.

  waar         niet waar

Dat is waar. 

Je hersenen hebben zuurstof nodig.
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Zoek de woorden en kleur ze.

beer 
big 
knorren 
krul 
modder 
neus 
oor 
roze 
zeug

Spannende boeken 
voor kinderen 6-8 jaar 

croca cola

Dorst!
Wat drinkt een 
krokodil als het 
warm is? 

k n o r r e n
r e o o d b b
u u r z r e i
l s u e m e g
m o d d e r s
t e z e u g l

Welke letters blijven over?        Ik hou niet van piano! Geef mij maar een

                             m
                             u
                            s                   oor
                     varkenvarkenvarken        ooroor   
                varkenvarkenvarkenvarkenvar   ooroor     oor
            varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvark ooroor
          varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvark
k      varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarke
r     staartvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvoogken
 ul     varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvark
        varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkneus
         varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarneus
           varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarke
           varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvarken
           varkenvarkenvarkenvarkenvarkenvar
           poot  pootvarkenvarkenpoot  poot
          poot    poot        poot    poot
         poot      poot      poot      poot
        poot        poot    poot        poot

Tip van bibliotheek Groninger Forum

Tip van Boekhandel Daan Nijman

Wist je dat… 
varkens erg van muziek houden? 
Vooral van piano! 
Kijk maar eens op internet. 
Zoek met deze woorden: 
pianoconcert voor varkens. 
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Waar dit pictogram staat, kunt u helpen. Bijvoorbeeld bij het zoeken op internet.

Hoeveel sterren?
Wijs uw kind op de sterretjes bij de leesteksten. Eén  is 
makkelijk, twee  is iets moeilijker. Vindt uw kind een 
tekst lastig? Lees de tekst dan samen. Is uw kind nieuws-
gierig naar hoe het afloopt? Laat het dan halverwege zelf 
verder lezen en help alleen als het nodig is. 

Hoe hou je lezen leuk als ouder?
Lees veel voor of lees samen. Zoek samen leuke boeken 
uit voor de vakantie. Betrek uw kind bij leesacties, zoals 
uitjes voorbereiden, meelezen op de TomTom, een route-
kaart meelezen, informatiebordjes in de dierentuin lezen. 
Praat er over: ‘Vertel eens’ of ‘Wat denk jij?’

Boeken lezen in de vakantie
Afloop raden  Lees tien zinnen uit een verhaal voor en 
laat uw kind vertellen hoe het afloopt. Lees het verhaal 
uit. Had uw kind het goed geraden? Of had het nog een 
veel leukere afloop bedacht?
Zie het voor je  Ga met de rug tegen elkaar zitten. Lees 
een stukje voor en laat uw kind er een tekening bij ma-
ken. Past de tekening bij het verhaal? Lees dan samen 
verder. Draai de rollen ook eens om.

Samen lezen moeilijk?
Kent u een (groot)ouder die het moeilijk vindt om met het 
(klein)kind te lezen, bijvoorbeeld door een leesprobleem 
of door onvoldoende kennis van het Nederlands? 
Misschien kunt u hem of haar helpen of 
verwijzen naar een Taalhuis in de bibliotheek. 

Moppen en raadsels
Laat uw kind de moppen en raadsels zelf lezen. 
Het is geweldig om ze daarna aan u of anderen 
opnieuw voor te lezen of na te vertellen.

Blz. 3 Mijn hut
Dit gedicht is ook als audio beschikbaar en te vinden op 
de site van Jules Plus of Eduforce. Laat uw kind lekker 
luisteren of meelezen.

Blz. 6-7 Een vreemde walvis
Dit is een verhaal met veel beeldinformatie die helpt bij 
het lezen, net als in de boeken van Geronimo Stilton. Be-
kijk samen de beeld-woorden en laat uw kind die zinnen 
lezen.

Blz. 8 Van big tot zwijn
Kijk eerst naar de film over de biggen; dan gaat het lezen 
gemakkelijker.

Een eigen vakantieboek
Pak een schrift of plakboek en maak samen met uw 
kind een boek over de vakantie. Schrijf samen elke dag op 
wat jullie hebben gedaan en plak er bijvoorbeeld 
entreekaartjes, plattegronden en ansichtkaarten bij. 
Bedenk aan het eind van de vakantie samen een titel en 
een tekst achterop. Lees het eigen boek aan elkaar voor 
en beleef de vakantie nog eens. Geef het boek mee naar 
school. Maakt u liever een digitaal vakantieboek met uw 
kind, kijk dan eens bij Bookcreator.

Top 3
Kijk aan het eind van de vakantie nog eens samen naar 
het ZomerTopboek. Laat uw kind driemaal het woord TOP 
bij een mooie tekst zetten. Neem het boek na de vakantie 
mee naar school.

VakantieBieb-app
Tijdens de zomervakantie is de VakantieBieb-app actief. 
De VakantieBieb biedt een leuk leespakket voor het hele 
gezin met romans, thrillers, kinderboeken, tijdschriften 
en taalgidsen. Zowel voor leden als niet-leden. Download 
de app gratis via http://www.vakantiebieb.nl/.

Wie kraakt het eerst de code? 
Laat elkaar allemaal het boek zien dat je leest. Hang 
een foto of tekening van een kluis op. Bedenk een code-
woord en plak voor elke letter een plakbriefje op de kluis. 
Wanneer iemand een hoofdstuk (of een aantal afgespro-
ken bladzijden) uit heeft, krijgt hij een letter. Alle letters 
samen vormen een codewoord om de kluis te kraken. Het 
gezinslid dat als eerste de kluis opent, krijgt een prijsje. 
Daarna kan er weer een nieuwe code gekraakt worden.

Whatsapp-spel met oma/opa over een vakantieboek
Ga naar de site van Jules Plus, kijk bij ZomerTopboek 
Start 3 en download daar het app-spel Geheim. Uw kind 
zal het leuk vinden om te mogen appen op uw telefoon en 
is ondertussen bezig met het verwerken van het boek.

blz. 2   Varkentje wassen. Dat is 

een spreekwoord. Soms zeggen 

we: Dat varkentje zullen wij wel 

even wassen. Dan bedoelen we: 

Dat klusje zullen wij wel even doen.

Antwoorden
blz.  4 nijlpaard

blz. 10 mus

blz. 11 drumstel

blz. 13 zin 2 t/m 6

blz. 15 prettige vakantie

   Tips voo r  ouders


