
 

 
 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 6* nummer 1 * juli 2015 

Het DCT-team  
wenst je een  
fijne en zonnige  
vakantie toe!  



Een leerling vertelt 
Hoi ik ben Bart en ik ben 9 jaar.  
Ik kom uit Overdinkel. Daar woon ik samen met mijn vader,  
moeder en broertje Luuk.  
Ik zit op de Pax Christi in groep 5. Na de zomervakantie ga ik 
naar groep 6. Mijn lievelingsvakken zijn geschiedenis en 
aardrijkskunde. 
Eerst vond ik het niet leuk dat ik dyslexie heb. Ik vind het nu 
wel leuk, omdat ik elke week naar DCT mag. Ik ga naar 
Hengelo en heb les van Anouk. Ik heb al heel veel geleerd. Ik 
vind vooral de dierenrace en de Woordenhaai super leuk. 
Mijn hobby’s zijn scouting en voetbal. Met de scouting ga ik 
deze zomer op kamp. 
Ik heb nog een leestip voor iedereen: lees niet te snel, want 
dan maak je veel fouten. 

Allemaal een hele fijne vakantie en veel succes bij DCT!!! 
Groetjes Bart 

Raadsel 
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Vul het ontbrekende woord in! 
Schrijf de f-woorden bij de juiste 
nummers in het woordraadsel.  
 
1. Ik maak jam van de ...  
2. De eend zwemt in de ...  
3. De kinderen mogen alleen ...  
4. De … heeft de wind tegen.  
5. Dat is een zielig ...  
6. Teun is … met sporten.  
7. De vlindertjes … tussen de  
bloemen.  
8. Hij wordt met zijn neus op de … 
gedrukt.  
 
Kies uit: fluisteren, fontein,  
fanatiek, fietser, fladderen,  
frambozen, feiten, figuur.  



Woordzoeker 
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Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!  



Kleurplaat 
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Dyslexiekanjers!                                

Hallo Allemaal, 
 
Ik ben Ellemijn  en ik ben 10 jaar oud. 
Ik zit al heel lang op dyslexie les bij Marlou. 
Ik heb nu een mooi schilderij gemaakt over mezelf 
en alles wat ik belangrijk vind. 
Ik vond het heel leuk om te maken en erover te  
vertellen. Dus nu laat ik jullie mijn schilderij zien. 
 
Groetjes van Ellemijn  
 
 

 

            
                  

 
Wij (Stan en Jesper) hebben elke maandag 
dyslexie training van Wies. Wij beginnen met 
lezen en daarna krijgen we spellingsopdrach-
ten. Dit wordt eerst uitgelegd en daarna gaan 
we dat oefenen op het bord. Soms doen we 
dan een wedstrijdje. We hebben dan een  
laddertje en wie het eerste boven is heeft  
gewonnen. De uitleg over de spelling staat 
ook op een kaartje. Dit kaartje kunnen wij dan 
thuis en op school gebruiken. Als we klaar zijn 
mogen we nog een spelletje op de computer 
doen en krijgen een snoepje.  
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Oefeningen deel 1 
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Lekker lezen 
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Oefeningen deel 2 



Moppen 
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Lisa ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school. Daar leer je lezen en schrijven.  
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.” 
 
Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe tegen de andere koe: "Mag ik 
jouw washandje even lenen? Want mijn vlekken gaan er niet af!" 
 
Niets, Niemand en Iemand zitten in een boom.  
Plotseling valt Niemand uit de boom. Niets zegt tegen Iemand: "Bel de brandweer!"  
Iemand belt en vraagt: "Spreek ik met de brandweer? Ik ben Iemand en ik bel voor Niets 
want Niemand is uit de boom gevallen!" 
 
Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf geloven. Daarom 
zegt hij: "Wie dom is gaat staan.” Na enkele minuten staat Tim op en de leraar vraagt: 
"Denk je echt dat je dom bent?" Waarop Tim antwoordt: "Nee, maar ik vond het zo zielig 

dat u de enige bent die staat!" 
 
Er liggen twee onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene tegen de ander: 
"Ben je op  
vakantie geweest? Je bent zo bruin!" 
 

“Wilt u iets eten?” vraagt de stewardess aan een passagier. De man: “Graag. Waaruit kan ik  
kiezen?” Antwoordt de stewardess: “Uit ja of nee.” 
 
Een man komt al voor de achtste keer bij het loket van een bioscoop en koopt weer een 
kaartje.  
De dame achter de kassa vraagt: "Waarom koopt u acht keer een kaartje voor dezelfde 
film?"  
De man antwoordt: "Omdat ze hem bij de ingang steeds doormidden scheuren." 
 
De meester van Jantje is ziek. Jantje gaat op ziekenbezoek en komt al huilend buiten.  
Vrienden: “Is het zo erg met de meester?” Jantje: “Nee, maar hij komt volgende week  
terug.” 
 
Een auto rijdt 100 kilometer per uur over de snelweg. Tot zijn verbazing wordt hij 

opeens door een fietser ingehaald. Hij verhoogt zijn snelheid tot 120 kilometer 

per uur en opnieuw haalt de fietser hem in. Nu wordt het de autobestuurder te 

gek. Hij stopt. “Ben ik even blij dat u stopt,” zegt de fietser, “mijn bretels zaten 

vast aan uw auto.” 



Verhalen 
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Met wie zou jij voor één dag willen ruilen? Noëlle Oude Lansink uit groep 7 
wist dat meteen en schreef hier een verhaal over. 
 

Ik word wakker in een bed. Ik denk …. Katy Perry? 
Ik werd wakker door een geluid. Wat zou dat zijn? Ik kijk uit mijn raam en tot mijn verbazing zag 
ik dat de hele tuin vol stond met fans. Ik schrok erg. Was ik echt 
voor één dag geruild met Katy Perry? Ik trek de kleding kast open. 
Wauw.. allemaal galajurken en ik zie niet één broek. Joepie! Ik voel 
me nu al thuis. Ik trek een mooie jurk aan en ga ontbijten. Mmm 
lekker. Ik schrik. Er komen allemaal bodyguards aan om mij te  
beschermen. Ze zeggen dat ik naar buiten moet gaan. Daar staat 
de limousine al klaar. Ik vraag aan één van de bodyguards om mij 
te knijpen. Dat doet hij, maar nee hoor het is geen droom. Ze 
brengen mij met de limousine naar één of andere concertzaal. 
Mmm, raar. De bodyguards zeggen: “Dit is de echte Katy Perry 
concertzaal en vanavond geef jij een concert.” Eerst komen we bij 
de nagelstudio en daarna gaan we naar de haarsalon. En dan het leukste, opmaken en de kleren 
aantrekken. Die avond is het zover. De zaal loopt vol met fans en ik moet op. Het is een knal-
feest. Het is 2 uur ’s nachts en ik val dood op mijn bed neer. De volgende dag word ik weer wak-
ker in mijn eigen bed. Jammer!!! 
 
 
 
Isa Brouwer heeft als opdracht gekregen een verhaal te schrijven met daarin zoveel mogelijk 
uitzonderingen op de regel f/ff/v in het midden van het woord. Hieronder kun je haar verhaal 
lezen. Probeer jij het ook maar eens!  
 
Swingende smurfen in Afrika 
 
In Afrika zijn heel veel dieren te zien. Bijvoorbeeld een olifant of een leeuw.  
De olifanten dansen op tafel en die eten een wafel met slagroom. De  

fotografen filmden dit grappige tafereel. En de slagroom 
valt uit de wafel en tegen het plafond. De professor die dit 
allemaal zag pakte de telefoon en belde de smurfen in het café. Die wilden 
gaan golfen maar na de informatie van de professor kwamen ze kijken bij 
het tafereel. Zonder enige twijfel trokken ze 
hun uniform aan en pakten de microfoon en 

de saxofoon en maakten er een gezellige boel van. Bij de gezellige 
boel kwamen de elfen ook nog langs. De smurf met de saxofoon 
speelde het alfabet. Het is ongelofelijk en weinig droefenis maar 
mijn verhaal is klaar.  
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Wist je dat? 

http://www.superboek.nl
http://www.vakantiebieb.nl
http://ikbenlex.dedicon.nl/dit-lex
http://ikbenlex.dedicon.nl/dit-lex
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpers-wereld.nl%2Fdyslectisch-of-slechtziend-superboek-nl-laat-je-lezen-met-je-oren.html&ei=0KSJVcTLOsfm-AHFx4D4Bw&bvm=bv.96339352,d.cWw&psig=AFQj
https://educatief.dedicon.nl/lex
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wired.co.uk%2Fnews%2Farchive%2F2012-10%2F05%2Fboosting-facebook-like-stats&ei=e6WJVciNOYWx-QGJiYNw&bvm=bv.96339352,d.cWw&psig=AFQjCNFEjH9EffY
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.spijkenisseaandemaas.nl%2Fvakantiebieb-is-weer-geopend%2F&ei=f6aJVfPCGIH1-AHA_YDoAw&bvm=bv.96339352,d.cWw&psig=AFQjCNGJUD9Cc4n8I-0dEJWuZe4oIM


 Boekentips  
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Rebus 

In al deze boeken heeft de hoofdpersoon ook moeite met lezen en spellen. 


