
 

 
 

 

In dit nummer vind je 

onder andere: 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 4* nummer 2 * december 2013 

 
Wij van het DCT wensen 
jullie een leuke 
kerstvakantie toe met 
gezellige feestdagen.  
 
En natuurlijk een heel 

gelukkig 2014! We zien 

jullie graag weer in het 

nieuwe jaar! 

Kerstvakantie! 

 

Misschien gaat het wel sneeuwen en ga je buiten 

een sneeuwpop maken en sneeuwballen gooien. 

Ga je op oudjaarsdag nog naar buiten om 

vuurwerk af te steken? Binnen kun je spelletjes 

spelen, liedjes zingen bij de kerstboom of 

koekjes bakken. En… je kunt met de 

dyslexiekrant aan de slag! 

 

Voor je ligt de enige echte wintereditie van de 

dyslexiekrant. Met deze krant hoef je je in de 

vakantie niet te vervelen. Er staan genoeg leuke 

dingen in, zoals: raadsels, boekentips, een leuke 

strip en nog veel meer. Pak er een kopje warme 

chocolademelk bij en ga aan de slag met de 

oefeningen. Vergeet ook niet lekker te blijven 

lezen in je boek. 

 

 
 

  Stripverhaal 

  Oefeningen 

  Kleurplaat 



Een leerling vertelt 
 

Hoi , 
Ik heet Rens Loohuis en kom uit Oldenzaal, ik ben geboren 
op 14/08/2003. 
Ik ben dyslectisch en ik ben bijna klaar met het traject. 
Ik heb er al heel veel van geleerd met behulp van een 
boekje waar je de regels in kan opzoeken en mijn lerares 
van het DCT Mariette is ook heel aardig. Ik moest  heel veel 
moeilijke woorden oefenen maar ik kwam er wel uit. Ik heb 
ook veel boeken gelezen zo als de Grijze Jager deel 1 en 2 
en nog veel meer. 
Elke maandag ochtend moet ik op mijn school  (de Bongerd 
in Oldenzaal) oefenen met Mariette. Meestal begin ik met 
lezen en ik krijg elke keer weer wat opdrachten mee.  

Ik lees nu in Fantasia 8 dat is de nieuwste. 

Groeten Rens Loohuis 

   Raadsel 

 
Schrijf de woorden  
bij de juiste nummers in het 
woordraadsel. 

 
1. De engel die aan Maria vertelde dat ze de 
moeder van Jezus zou worden. 
2. De man van Maria. 
3. Zij kwamen als eerste op bezoek bij kindje 
Jezus. 
4. De drie wijzen kwamen uit het…. 
5. Zo wisten de drie wijzen waar ze Jezus konden 
vinden. 
6. Hierin legde Maria Jezus, vlak nadat hij 
geboren was. 
7. De stad waarin Jezus werd geboren. 
8. Op dit dier reed Maria naar Bethlehem. 
9. Er was geen plek meer in de herberg, dus 
werd Jezus geboren in een …. 
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Woordzoeker 
 

Zoek de woorden met het thema Kerstmis  in de 
woordzoeker! De woorden staan horizontaal, verticaal en 
diagonaal. 
Het is best lastig, hulp vragen mag! De letters in de 
overgebleven vakjes vormen samen een zin! 
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Kleurplaatmm 
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Dyslexiekanjers   

Ik ben Elisa en ik ben 8 jaar. Ik vind het fijn dat 

ik in behandeling ben, omdat ik nu sneller kan  

lezen en meer kan leren. Ik vind het leuk dat 

Hanneke mijn juf is. Het leukste om te doen zijn 

de spelletjes op de computer. De stickers vind ik 

ook leuk. Ik heb al mijn eerste boekendiploma 

gekregen en daar ben ik heel erg trots op. Soms 

vind ik het niet leuk om huiswerk te maken, 

maar soms ook wel. Ik vind het snoep op het  

einde erg lekker! 

 

 

 

 

Ik begon met de test voor als je niet weet dat je dyslectisch bent. 
Het kwam eruit dat ik dyslectisch ben. 
Ik kond de d en de t niet uit elkaar houden en ook de f en de v niet. 
Natuurlijk is het dan moeilijker op school. 
Dat vonden mijn juffen en meesters erg  vervelend voor mij. 
Maar ik vond dat wel best , ik was niet goed in taal en spelling. 
Het enige wat ik wel heel leuk vond was aardrijkskunde , natuur en 
wijzer door de tijd. 
Maar mijn juf van dyslexie, Susan, helpt me met die dingen die ik 
moeilijk vond. Nu weet ik steeds meer ,ik ben bijna klaar met dys-
lexiebehandelingen. Ik zit nu in groep 7 en in december ben  ik klaar 
bij het DCT. De dingen die jullie gaan leren zijn super leuk en je leert 
er ook veel van. 
Zoals Woordenhaai en het ei gedicht, au gedicht, tekendief en de 
dubbelzetter . 
 

Dit poppetje hiernaast is Teun misschien kennen jullie hem al. 
Hij helpt jullie  om alles beter te kunnen. 
En de dyslexie juf ook. 
Lonieke Huisman. 
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Oefeningen deel 1  
 

Lees het verhaal en kleur daarna alle: korte klanken groen, lange klanken geel, 

tweeletterklanken blauw, drieletterklanken roze en de vierletterklanken paars. 

Teun is vrij van school.      Teun gaat met pap naar buiten. 

Hij viert kerst met papa en mama.    Ze gooien met de sneeuw. 

Oma komt straks op bezoek.     Teun maakt een sneeuwpop. 

Ze heeft pakjes mee voor Teun.    Hij wordt heel groot. 

Hij krijgt een nieuwe trui en een mooi spel.   Oma zwaait naar buiten. 

Mama maakt taart en soep.     Ze steekt haar duim op. 

Buiten is het koud.        Mooi hoor Teun! 

Er ligt sneeuw in de tuin.       

   

Lees de zin en vul in <f> of <v>. Schrijf het woord daarna nog een keer. 

1. Buiten is het erg ___ris.    __________________ 

2. Gelukkig ___riest het niet.    __________________ 

3. We eten ___lees en ___riet.   __________________ 

5. Als toetje is er ___la met ___ruit.  __________________ 

6. Wat ___ijn dat je er bent!    __________________ 

7. De kaars heeft een grote ___lam.  __________________ 

8. Ze kijken een leuke ___ilm.    __________________ 
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Lekker lezen 



 

Oefeningen deel 2 
Maak de opdrachten en denk aan de             en de  

Vul in <k> of <kk> 

1. Ze ma___en de pakjes open. 

2. We ba___en oliebollen. 

3. Wij doen di___e kleren aan. 

4. Ze drin___en warme chocolademelk.  

5. Die kerstkransjes zijn le___er! 

6. Mama hangt ballen aan de ta___en van de boom. 

7. Fleur en Sanne dragen nieuwe ro___en. 

8. De kerstvakantie duurt twee we___en. 

Vul het juiste woord in, maak er meervoud van 

speel 1. De kinderen _________________ in de sneeuw. 

zing  2. Niek en Jet _________________ een kerstliedje. 

man  3. De __________________ gaan skiën. 

smaak 4. Dat zal lekker __________________. 

bal  5. Er hangen mooie _________________ in de kerstboom. 

graad 6. Het is twee __________________ onder nul. 

rood  7. De Kerstman heeft een __________________ muts op. 

sneeuw 8. Ik hoop dat het gaat __________________.  
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Verkleinwoorden 

1. Een kleine kerstboom is een _________________________. 

2. Een kleine verrassing is een __________________________. 

3. Een klein spel is een ________________________________. 

4. Een kleine kerstbal is een ____________________________. 

Maak de opdrachten en denk aan de             en de  

Vul in <k> of <kk> 

1. Ze ma___en de pakjes open. 

2. We ba___en oliebollen. 

3. Wij doen di___e kleren aan. 

4. Ze drin___en warme chocolademelk.  

5. Die kerstkransjes zijn le___er! 

6. Mama hangt ballen aan de ta___en van de boom. 

7. Fleur en Sanne dragen nieuwe ro___en. 

8. De kerstvakantie duurt twee we___en. 

Vul het juiste woord in, maak er meervoud van 

speel 1. De kinderen _________________ in de sneeuw. 

zing  2. Niek en Jet _________________ een kerstliedje. 

man  3. De __________________ gaan skiën. 

smaak 4. Dat zal lekker __________________. 

bal  5. Er hangen mooie _________________ in de kerstboom. 

graad 6. Het is twee __________________ onder nul. 

rood  7. De Kerstman heeft een __________________ muts op. 

sneeuw 8. Ik hoop dat het gaat __________________.  

Vul in <c> of <s> 

1. In de___mber vieren we Kerstmis. 

2. Op oudjaarsavond ga ik laat ___lapen. 

3. Met een lu___ifer steek ik de kaarsen aan. 

4. Onze kerstboom is honderd ___entimeter  

     hoog. 

5. In de vakantie doe ik graag een ___pelletje. 



 
 

 

 

 

Wat betekent het woord dyslexie eigenlijk? 
Het woord dyslexie komt uit het Grieks. De Duitse taaldeskundige  
Rudolf Berlin heeft in 1887 de term dyslexie bedacht.  
dys = niet op de goede manier 
lexie = met geschreven taal om kunnen gaan 
Dyslexie betekent dus dat het lezen en/of het schrijven moeilijk gaat. 
 
Hoe komt het dat je dyslectisch bent en gaat het over? 
Dyslexie is vaak erfelijk. Dat betekent dat meer mensen in je familie 
dyslectisch zijn. Misschien is je vader of je moeder dyslectisch. Maar ook je opa of oma, oom of 
tante, broer of zus kunnen dyslectisch zijn. Je wordt er mee geboren! Niemand kan er iets aan doen 
dat je dyslectisch bent. Dyslexie wil zeker NIET zeggen dat je DOM bent! 
Knappe mensen hebben ontdekt, dat er bij dyslectische mensen in de hersenen iets anders gebeurt 
dan bij mensen die niet dyslectisch zijn. Dat hebben ze gezien op hele speciale foto’s van de 
hersenen (dat noem je een scan). Ook hebben ze kunnen meten dat hele kleine stukjes van de 
hersenen van dyslectische mensen anders werken. 
Het is niet zo dat de hersenen niet goed werken. Alleen het stukje van je hersenen dat voor taal 
belangrijk is werkt een beetje anders. Dat gaat niet over. Je blijft dyslectisch, je hele leven. Maar…je 
kunt er vaak wel veel aan doen!  
 
Wat kan je er aan doen? 
De meeste kinderen met dyslexie kunnen goed leren lezen en spellen! Je kunt dit leren door veel te 
oefenen. Maar het oefenen moet wel zo gebeuren dat het voor jou helpt, want niemand is hetzelfde. 
Alle dyslectische kinderen zijn weer anders. 
Bij de spelling kun je leren welke taalregels er zijn. Daar kun je mee oefenen. Je moet het stapje voor 
stapje doen en heel, heel vaak. 
Bij het lezen moet je super leuke boeken uitzoeken. Je vader of moeder mag best een stuk 
voorlezen. Als je het dan hardop naleest, gaat het veel beter! Je weet dan al waar het over gaat en je 
hebt de moeilijke woorden al een keer gehoord. 
Het is ook heel erg goed als je vader of moeder je veel voorleest. Voorlezen is niet kinderachtig, het 
mag zeker tot aan de middelbare school! Je leert er namelijk heel veel van. Zo wordt je 
woordenschat steeds groter, omdat je veel nieuwe woorden leert. 
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Dyslexie 
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… er sinds kort een ‘kanjer van de maand’ op onze website staat? Neem eens een 
kijkje op onze site www.dctwente.nl om te zien wie de kanjer van deze maand is!  
Wil je zelf kans maken om een keer ‘kanjer van de maand’ te zijn? Lever dan een 
leuke foto van jezelf en een grappige uitspraak, spannend verhaal of een mooi 
gedicht in bij je behandelaar. Elke maand kiest een andere behandelaar iemand 
uit die ‘kanjer van de maand’ mag zijn!  
 
…je bij ons een spreekbeurtmapje kunt lenen?  
Heel handig voor als je een spreekbeurt wilt houden over dyslexie of als je er een werkstuk over wilt ma-
ken! In de map vind je niet alleen informatie over dyslexie, maar ook mooie platen en andere materialen 
die je in de klas kunt laten zien. Wil je graag eens zo’n map bekijken of lenen? Vraag het aan je behande-
laar! 
 
…Brent van Herk (12 jaar) uit Bladel de Dyslexie-talentenprijs 2013 voor kinderen heeft gewonnen? De prijs 
werd uitgereikt door kinderboekenschrijver Paul van Loon. Brent heeft dyslexie en hij besloot om een web-
site te maken, waarop hij andere kinderen met dyslexie tips geeft. Ook kan je op deze website verschillende 
oefeningen vinden. Neem eens een kijkje op de website van Brent: www.dyslexieiscool.nl 
 
...er heel veel filmpjes op het internet staan met informatie over dyslexie: 
Neem eens een kijkje op de volgende sites: 
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/fimpje-over-dyslexie-en-
dyscalculie 
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1717 
http://www.youtube.com/watch?v=TCYFp8WSW7w 
http://www.youtube.com/watch?v=e8FeN1-705c (een dyslectisch sprookje) 

Wist je dat? 

Moppen 
Hans Bouman is 12 jaar oud en zit in groep 6 op OBS Park Stokhorst in Enschede. Hij heeft 
een paar leuke moppen bedacht. 

 
Wat staat er op de grafsteen van ’s werelds meest grappige clown? 
Hij heeft zich dood gelachen. 
 
Wat staat er op de grafsteen van een sportvisser? 
Zo dood als een pier.  
 

Wat staat er op  de grafsteen van een poetsvrouw? 
Dat ze om zeep kwam. 

http://www.dctwente.nl
http://www.dyslexieiscool.nl
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/fimpje-over-dyslexie-en-dyscalculie
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/fimpje-over-dyslexie-en-dyscalculie
http://www.youtube.com/watch?v=TCYFp8WSW7w
http://www.youtube.com/watch?v=e8FeN1-705c


Boekentips  
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De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 
– Andy Griffiths & Terry Denton 
 
Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je 
nog nooit gezien! Er is een bowlingbaan, een 
zwembad met reuzenhaaien, een geheim  
laboratorium en een snoepjesmachine die je 
overal volgt en snoepjes in je mond schiet als je 
trek hebt. Andy en Terry beleven er de dolste 
avonturen, want in hun boomhut is ALLES  
mogelijk! Waar wacht je nog op? Kom snel 
langs! 

Een magische kerst – Geronimo Stilton 
Het is de nacht voor Kerstmis en iedereen op 
Muizeneiland bereidt zich voor op het 
mooiste feest van het jaar. Iedereen,  
behalve Geronimo, Thea en Klem ... Opa 
Wervelwind heeft weer eens op zijn poot 
gespeeld en hun bevolen door te werken. En 
dat op kerstavond! Het ware kerstgevoel is 
dan ook ver te zoeken, totdat er twee elfjes 
van de Kerstman voor hun snuiten staan. 
Om hun de magie van Kerstmis opnieuw te 
laten ontdekken worden Geronimo, Thea en 
Klem meegenomen op een muizenissige reis 
naar de Noordpool! Wat een mega-magisch 
avontuur! 

E+ -i+n     f+ -w+e      -en+ + -sl+ -w+ -dr+!!! 

Rebus 

 Leestip: 

Tijdens het lezen met je vader/moeder pak je er een 

dobbelsteen bij. Het aantal ogen dat je hebt gegooid is 

het aantal zinnen dat je hardop moet lezen.  Daarna 

mag de ander gooien en moet diegene het aantal zin-

nen lezen overeenkomstig met de ogen op de dobbel-

steen. 
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