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In dit nummer vind je 

onder andere: 

 

 
 

 

  Kleurwedstrijd 

  Moppentrommel 

  Kerstverhaal 

 Het is bijna zover! 
Nog een paar dagen en het is kerst... 
 
De kerstboom staat al opgetuigd 
met ballen en slingers in de 
woonkamer, het kerststalletje 
staat er mooi bij, de lichtjes 
blinken in het donker en buiten is 
het koud. De perfecte tijd om 
lekker op de bank te gaan zitten 
met een leuk boek, of een 
tijdschrift. Neem lekker de tijd 
om samen met papa of mama, 
of misschien helemaal alleen 
lekker weg te dromen bij een 
mooi verhaal. Lees snel 
verder in de dyslexiekrant 
voor een goede boekentip!  

 
De eerste dyslexiekrant 

 
Voor je ligt de allereerste editie van de 
dyslexiekrant van het Dyslexie Centrum 
Twente. In deze eerste krant staat heel 
duidelijk uitgelegd wat dyslexie nou 
eigenlijk is! Handig om aan je familie, juf, 
meester of klasgenoten te laten lezen! 
Verder is het lachen geblazen met de 
moppentrommel, kan je een mooi 
kerstverhaal lezen en je kunt een echte 
prijs winnen als je de kleurplaat zo mooi 
mogelijk inkleurt! Veel leesplezier!  
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Even voorstellen... 

Wat is dyslexie eigenlijk? 

 Hallo! Ik ben Linda. Ik behandel 
op de dinsdag in Hengelo en op 
de donderdag in Enschede. Ik 
wens jullie veel plezier met de 
krant en fijne feestdagen!  

Hallo daar! Ik ben 
Phyllis. Ik ben al 9 jaar 
behandelaar en vind 
het super leuk om met 
jullie te werken. Fijne 
feestdagen en pas op 
met het vuurwerk! 

Hallo! Ik ben Mariët. Ook ik ga 
na de vakantie behandelingen 
geven. Ik wens jullie een fijne 
vakantie toe en wellicht tot 
snel!  

Hallo, ik ben 
Stephanie. Ik 
behandel op de 
woensdag en de 
donderdag. Ik hoop 
dat jullie veel plezier 
beleven aan onze 
nieuwe dyslexiekrant! 

Hallo! Ik ben Nienke. Na de 
vakantie ga ik ook 
behandelingen geven. Heel 
veel leesplezier gewenst in de 
vakantie! Geniet ervan. 

Wat betekent: dyslexie?  
Dys betekent: niet op de goede manier en Lexie betekent: met geschreven taal om kunnen gaan.  
Dyslexie betekent dus dat betekent dat het lezen en (of) 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 en zus kunnen 
dyslectisch zijn. Je wordt er mee geboren! Niemand kan er iets aan doen dat je dyslectisch 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 wat 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! 
Je kunt veel leren, waardoor je er niet zo veel last van hoeft te hebben. Daarover 
later meer. 
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Hoe merk je dat je dyslectisch bent? 
Je merkt er vaak niets van tot je naar school gaat. Je hebt een goed verstand. Je kunt veel. Op 
school gaat het dan toch niet zo goed als iedereen verwacht. Soms merkt de juf in de kleuterklas 
al dat een kind een paar dingen erg moeilijk vindt. Rijmen kan moeilijk zijn. Of het onthouden van 
de namen van de kinderen uit je groep. Of het onthouden van meer dan één opdracht tegelijk. 
Eigenlijk zou de juf dan al heel erg goed moeten gaan opletten. 
 Dan komt een dyslectisch kind in groep drie. Eerst gaat het goed. Maar na een paar weken 
of maanden blijft het kind veel letters fout schrijven. Of het lezen lukt niet goed. Het lijkt soms of 
een dyslectisch kind lui of slordig is. Maar dat is niet zo! Het kind doet juist heel erg zijn best. 
Want het wil juist erg graag goed leren lezen en schrijven! Het lukt alleen niet, terwijl andere 
kinderen het wel kunnen. Dat geeft een heel vervelend gevoel 
 Als het steeds weer niet lukt, is lezen en schrijven niet leuk meer. Het is gewoon 
rot. En wat gebeurt er als je iets niet leuk vindt? Je doet het liever niet meer! Je leest 
liever geen boek. Je schrijft liever niet. De kinderen die lezen en schrijven makkelijk en 
leuk vinden, doen dat wel. Zij lezen en schrijven vaker. Daardoor leren zij het nog 
beter. Het kind dat dyslexie heeft komt steeds meer achter… 
 

Wat gebeurt er als je niets doet? 
     Je vindt lezen en schrijven niet leuk. Dus doe je het zo min mogelijk. Je bent bang 

dat het toch niet lukt. Bovendien zijn de boekjes ook niet leuk. Want die boekjes 
met korte zinnetjes zijn gewoon niet spannend. Thuis doe je ook liever andere 

dingen. Lezen doe je alleen maar als het moet… Daardoor raak je steeds verder 
achter. Je kunt dan ook bij rekenen en bij andere vakken vaak de opdrachten 

niet goed begrijpen. School wordt daardoor steeds minder leuk. Want het gaat 
gewoon niet goed. 

 
Wat moet je dan doen? 
Het gaat niet vanzelf, dat is duidelijk. Iemand die verstand heeft van dyslexie kan je helpen. Want 
de meeste kinderen met dyslexie kunnen goed leren lezen en spellen! Je kunt leren lezen en 
spellen 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 boekjes 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 namen en de moeilijke woorden al 
gehoord. 
 Het is ook heel erg goed als je vader of moeder je veel voorleest. Uit een heel spannend 
boek natuurlijk of een boek wat je zelf nog niet goed kunt lezen. Voorlezen is niet kinderachtig, het 
mag zeker tot aan de middelbare school! Je leert er namelijk veel van. Je leert nieuwe woorden 
(je woordenschat wordt groter). 
 Kinderen die veel worden voorgelezen worden zelf ook beter in begrijpend lezen! Dat komt 
omdat je meer lees-ervaring krijgt. Het geeft niets dat dat voor-lees-ervaring is… Iemand met 
dyslexie moet veel oefenen. Je moet veel extra werk doen. Het kost veel meer tijd dan bij mensen 
die niet dyslectisch zijn. Tijd, waarin je geen leukere dingen kunt doen. 

 
Als het je lukt om te oefenen, als het je lukt om vol te houden, als je beter 
leest en als je minder schrijffouten maakt… dan ben je een KANJER (en 
beslist geen dom of lui kind!) Succes, hou vol. Je kunt het! 
 
Bron: Carry Molenaar          www.tbraams.nl  
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Jantje steekt zijn vinger omhoog.  
De meester zegt: “Wat is er?”.  
“Ik moet naar de wc, meester”, zegt Jantje.  
“Wacht maar even”, antwoordt de meester.  
“Jullie krijgen een vraag: waar ligt de grootste zee?  
Jantje, weet jij het antwoord?”.  
“Ja,” zegt Jantje, “onder mijn stoel”. 

Ri Ra Raadsels!! 
1. Waarom heeft het alfabet nog maar 17 letters? 
2. Waarom kan je een muis niet melken? 
3. Het is geel en heeft een kort rokje…. 
4. Wat is groen en glijdt van een berg af? 
5. Wat is bruin en blauw en slingert door het bos? 

Antwoorden van de ri ra raadsels: HIJ is met de KLM voor NOP weggevlogen!! 2.Er past geen 
emmer onder. 3.Een kanarie-grietje. 4.Een ski-wi. 5. Een aap met een blauw trainingspakje. 

Jantje zit in de klas en zegt: “Broem, broem, broem”.  
De juf zegt: “Als je dat nog één keer doet, dan ga je naar de gang”.  
Even later zegt Jantje weer: “Broem, broem, broem”.  
De juffrouw zegt: “Nou ga je naar de gang”.  
Maar Jantje antwoordt: “Dat kan niet, juf, mijn benzine is op”. 

Moeder: “Jantje, wil je even boodschappen doen?  
En neem je zusje ook mee!”.  
Onderweg valt zijn zusje in het kanaal.  
Als Jantje even later thuis komt, vraagt moeder:  
“Waar is je zusje?” Jantje: “In het kanaal gevallen”.  
“Waarom heb je haar dan niet gered?”  
“Dat stond niet op het boodschappenlijstje, moeder”. 

Juf: “Jantje, je moet je gezicht beter wassen.  
Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten hebt.”  
Jantje: “Wat dan, juf?”  
Juf: “Brood met chocoladepasta.”  
Jantje: “Fout juf, dat was gisteren.” 

Lisa ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school.  
Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk  
en vraagt aan Lisa wat ze al geleerd heeft.  
“Nou,” zegt Lisa, “ik heb al leren schrijven”.  
“En wat heb je dan geschreven?”, vraagt papa.  
“Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen”. 

 
Dyslexie Centrum Twente          Dyslexiekrant 1 

De Moppentrommel 
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Woordzoeker ei/au-woorden 

m p a u z e k l e i n j d a u w h r 

e a b m e i k e v e r p d r e i g a 

i d k m y d m i a u w g e i t e n u 

d d t n h e w d i p s a u s k u s w 

e e r s w e m e i l e i d e r j i k 

n s e r z d i s i s n p a u k i e o 

u n i t y i o n s l a d g a u w u s 

v a n k a u w g u m e d e i n d w t 

z u y o p p r e i u u n p a a s e i 

e w d i a u t o m a a t x f y x f f 

i b w e i u a a i p a u s s z f x b 

l g d p d e g h i c x f d e w e y r 

b k k h f j d u w y p a u w p i q e 

o e i k e l s e r b h s d b l t z i 

o l o g s e w t q k l d a d e e o n 

t a p p l a u s d j f a d d i n m p 

b n k k l a u w f d d h u j n l k m 

a s t r o n a u t f l a u w s d p o 

 
 
paasei 
meikever 
eikels 
zeilboot 
meiden 
geiten 
dweilen 
feiten 
dreig 

EI woorden 
 
hein 
wei 
klein 
trein 
leider 
prei 
brein 
plein 
eind 

 
 
pauze 
dipsaus 
augurk 
rauwkost 
kauwgum 
astronaut 
automaat 
applaus 
miauw 

AU Woorden 
 
paus 
pauw 
gauw 
klauw 
blauw 
flauw 
dauw 
snauw 
pauk 

Zoek deze ei– en au-woorden in de woordzoeker! 
Je mag horizontaal, verticaal en diagonaal. 
Het is best lastig, hulp vragen mag! 
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Kerstverhaal  

Jasper en Jasmijn en de mysterieuze sneeuwman 
 
Jasper en Jasmijn lopen op 1

ste
 kerstdag in de sneeuw door de straten van hun dorp. 

Overal liggen grote hopen sneeuw. Het sneeuwt al een week lang. Jasper gooit een hand 
vol sneeuw over  Jasmijn, „Haha, heb ik jou mooi te pakken‟.  Jasmijn lacht en gooit een 
sneeuwbal naar zijn hoofd. „Laten we een sneeuwman gaan maken.‟ zegt Jasmijn. „Gaaf!‟ 
zegt Jasper, „We maken dan een hele grote met alles erop en eraan‟. Snel gaan Jasper 
en Jasmijn bezig met maken van de sneeuwman. Na een half uur is de sneeuwman af. 
„Wauw, wat is hij gaaf geworden.‟ zegt Jasper.  

 
Zo ineens steekt er een harde wind op, het lijkt wel een 
wervelwind. Sneeuw waait heftig  in het rond en Jasper en 
Jasmijn kunnen bijna niks meer zien.  Ze verstoppen zich in 
een schuur vlakbij de sneeuwman. „Pff, die wind gaat echt 
wel hard.‟ zegt Jasmijn. Samen gluren ze door een kier naar 
buiten. Ze zien dat de sneeuwman midden in de wervelwind 
staat. „Ik hoop dat de sneeuwman niet omvalt.‟ zegt Jasmijn.   
 
Na tien minuten gaat de wervelwind gelukkig liggen. 
Voorzichtig gaan Jasper en Jasmijn de straat weer op. Tot 

hun grote schrik zien ze dat de sneeuwman is verdwenen. „Nou ja, jammer zeg.‟, zegt 
Jasper. „Hebben we net zo ons best gedaan en dan is de sneeuwman alweer kapot.´ 
 
„Ssst,‟ zegt Jasmijn, „moet je kijken!‟.  Jasmijn wijst met haar vinger de straat in. Allebei 
knipperen ze twee keer met hun ogen, zien ze het nu echt goed? „De sneeuwman leeft.‟ 
fluistert  Jasper. Ze kunnen het allebei niet geloven. Midden op straat staat de sneeuman 
om zich heen te kijken. De sneeuwman ziet dat Jasper en Jasmijn met open mond naar 
hem kijken. Hij vraagt „Waar ben ik?‟. Jasper en Jasmijn weten van schrik niet wat ze 
moeten zeggen. 
 
„Euhm, euhm, je bent in Tiekatik.‟ zegt Jasper zachtjes. „Tiekatik?‟ vraagt de sneeuwman. 
„Daar heb ik nog nooit van gehoord.‟ „Ik woon in Sneeuwland, is dat vlakbij bij Tiekatik?‟ 
vraagt de sneeuwman. Jasper en Jasmijn kijken elkaar aan en kunnen geen woord 
zeggen. Praat die sneeuwman uit Sneeuwland nu echt tegen ze?  
 
„Hebben jullie nog nooit een echte sneeuwman gezien soms?‟ vraagt de sneeuwman. 
Jasper en Jasmijn schudden allebei hun hoofd. „Hmm, nou, mijn naam is Sneeuwie 
Sneeuwman. Wat zijn jullie namen?‟ „Wij zijn Jasper en Jasmijn.‟ vertelt Jasmijn. „Kunnen 
jullie mij vertellen hoe ik hier ben gekomen?‟ vraagt Sneeuwie.  Jasper vertelt hoe ze een 
sneeuwman bouwden, toen er ineens een wervelwind opstak. „Toen de wervelwind ging 
liggen zagen we jou ineens op straat staan.‟ vertelt Jasper. 
 



Ken jij een leuke mop of een super 
spannende truc? Heb je een boekentip of 
heb je zelf een leuk verhaal geschreven? 
Heb je een leuk boek gelezen en wil je 
met ons delen waar het over gaat? Heb je 
een hele mooie f-foef geschreven? Laat 
het ons dan weten! We willen graag de 
volgende dyslexiekrant gaan vullen met 
jullie inbreng! 
Denk er nog eens goed over na, en lever 
je tekst in bij je behandelaar. Dankjewel! 
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„Aha, ik weet al wat er mis is gegaan.‟ zegt Sneeuwie.  „In 
Sneeuwland kun je af en toe op reis met „Windie de 
wervelwind.‟ „Windie neemt je dan mee naar een plek waar 
je maar naar toe wil.‟ „Waar wou je naar toe dan?‟ vraagt 
Jasmijn. „Ik wou naar een gezellige plek om kerst te 
vieren.‟zegt Sneeuwie. Hij kijkt om zich heen, „Ik vind het 
hier eigenlijk niet echt gezellig.‟ Sneeuwie kijkt bedroefd, 
„Straks ben ik alleen met kerst.‟ „Nou, bij ons thuis is het 
wel heel gezellig.‟ zegt Jasmijn. „Ja, bij ons gaan we met 
kerst altijd lekker eten en cadeautjes uitpakken! Je mag wel 
met ons mee!‟ roept Jasper blij. Sneeuwie krijgt een grote 
lach op zijn gezicht, „Dit is de beste kerst ooit.‟ roept hij. 

 
Sneeuwie loopt met Jasper en Jasmijn mee naar huis. Wanneer ze het huis binnengaan 
kijken de moeder en vader van Jasper en Jasmijn verbaasd. Ook zij hebben nog nooit 
een levende sneeuwman gezien. Gelukkig vinden de ouders het goed dat Sneeuwie 
kerst komt vieren met Jasper en Jasmijn. Ze eten allerlei lekkere dingen en krijgen mooie 
cadeautjes. Sneeuwie en Jasper en Jasmijn zijn superblij. 
 
Na de tweede kerstdag zegt Sneeuwie dat hij graag weer naar huis wil. 
„Windie de wervelwind is ook in buurt dus is het beter dat ik ga.‟ zegt 
Sneeuwie. Jasper en Jasmijn vinden het erg jammer, maar ze snappen het 
wel. Sneeuwie neemt afscheid van de vader en moeder van Jasper en 
Jasmijn. Samen lopen ze naar de plek waar ze Sneeuwie hebben gemaakt. 
 
Een harde wervelwind waait alle sneeuw in het rond. „Tot volgend jaar!‟ roept Sneeuwie 
nog hard. Windie wervelwind en Sneeuwie Sneeuwman verdwijnen voor de ogen van 
Jasper en Jasmijn. Jasper en Jasmijn kijken elkaar aan. „Kom, we gaan naar huis‟, zegt 
Jasper. Samen lopen ze naar huis, Jasmijn kijkt toch nog één keer achterom en fluistert 
zacht: „Tot volgend jaar, Sneeuwie Sneeuwman.‟ 
 
Geschreven door Stephanie. 

Oproep 



Boekentip 

Zoek de 8 verschillen 

Antwoorden: riem kerstman, gesp laars kerstman, tanden rechter rendier, oog rechter rendier, staart rechter 
rendier, halsband linker rendier, poot linker rendier, hoedje van de kerstman.  
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Dit is een winterboek van Paul van Loon. 
 
Waar gaat het over? 
Dolfje en Noura rennen door het Weerwolvenbos. Het 
bos is wit. Overal ligt sneeuw. Dan vliegen er grote 
hopen sneeuw door de lucht. Dolfje en Noura vluchten 
weg. Net op tijd bereiken ze het huisje van Opa weerwolf. 
Daar wachten ze tot de sneeuw ophoudt. Om de tijd te 
doden vertellen ze verhalen. Over het nachtmerrieneefje. 
En over Knuppel, de weerwolfjager. Maar wie gooit toch 
die geheimzinnige sneeuwhopen? En wat ritselt daar in 
de schoorsteen...  
 
Dolfje Sneeuwwolfje is een ontzettend leuk en spannend 
boek om te lezen. Het boek is geschreven in AVI 7.  
Als je meer over Dolfje Weerwolfje wilt lezen, dan kan 
dat! Paul van Loon heeft nog veel meer avonturen met 
Dolfje beleefd! Vraag voor meer tips aan je behandelaar! 



 
Dyslexie Centrum Twente          Dyslexiekrant 1 

Je kunt deze kleurplaat zo mooi mogelijk inkleuren! Als je hem daarna inle-
vert bij Mariët, Stephanie, Phyllis, Linda of Nienke dan maak je kans op een 
geweldige prijs! Doe mee en WIN!  
Succes! 

NAAM:                               . 

Kleurplaat  

 Dyslexie Centrum Twente 
M.A. de Ruyterstraat 3 7556 CW Hengelo T: 074 – 8516516 


