
 

 
 

 

In dit nummer vind je 

onder andere: 

Het is bijna zover! 
Nog een paar dagen en het is 

zomervakantie... 
 
De vakantie komt eraan! Misschien ga je 
op vakantie, of je blijft lekker thuis om 
leuke dingen te doen. Je hoeft in ieder 
geval lekker een paar weken niet naar 
school. De perfecte tijd om lekker van je 
vrije tijd te genieten. Pak er dan ook 
eens een leuk boek of tijdschrift bij! 
Neem de tijd om lekker weg te dromen 
bij een mooi verhaal. Met deze krant 
hebben jullie genoeg te doen deze 
zomer. Het DCT-team wenst jullie 
bovenal een hele fijne vakantie toe!  

 
De enige echte dyslexiekrant 

 

Voor je ligt de alweer de derde editie van 
de dyslexiekrant van het Dyslexie 
Centrum Twente. In deze krant vind je 
niet alleen een heel leuke dyslexiequiz 
en een aantal grappige moppen, maar er 
staan ook een heleboel leuke opdrachten 
en boekentips in. Dus ben je lekker aan 
het genieten op je vakantieadres of in de 
achtertuin, pak dan de krant er eens bij 
en ga aan de slag met alle opdrachten! 
Kijk ook eens naar onze boekentips, los 
de rebus op en kleur de kleurplaat.  

 

 
 

  Dyslexiequiz 

  Woordzoeker 

  Moppen 

Dyslexiekrant 
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Dyslexiecentrum Twente 
 

Het team van het dyslexiecentrum wordt steeds groter. Er zijn het afgelopen schooljaar 
drie nieuwe behandelaars bijgekomen. Ons team bestaat nu uit 9 behandelaars die 
samen zo‟n 180 kinderen behandelen. We behandelen nu op de Heemde in Almelo, de 
Veldkamp in Denekamp. In Enschede behandelen we op de Windroos, „t Bijvank en de 
Paus Joannes. En in Hengelo behandelen we op het hoofdkantoor van het DCT. Voor 
meer informatie kunnen jullie terecht op onze website: www.dctwente.nl 

Dyslexie-quiz! 
Hieronder vind je een echte dyslexie-quiz. Zet een rondje om de goede antwoorden en 
test je kennis over dyslexie. Je mag natuurlijk altijd gebruik maken van het internet als je 
een antwoord niet weet. 
 
 
1. Uit welke taal komt het woord “dyslexie”? 
a. Grieks 
b. Frans 
c. Nederlands 
 
2. Wat is dyslexie? 
a. moeite met rekenen 
b. moeite met lezen en/of spellen 
c. moeite met leren 
 
3. Waardoor ontstaat dyslexie? 
a. je kan het oplopen als je ziek bent 
b. door een verkeerd voedingspatroon 
c. door een aangeboren tekort in de hersenen 
 
4. Welke drie beroemde mensen hebben dyslexie? 
a. Jacques Vriens, Tom Cruise en Albert Einstein 
b. Madonna, Justin Bieber en Rihanna 
c. Jan Smit, Mickey Mouse en Geronimo Stilton 
 
5. Hoe heet het als je moeite hebt met rekenen? 
a. rekenblindheid 
b. dyscalculie 
c. dysorthografie 
 
6. Bij wie komt dyslexie meer voor? 
a. meisjes 
b. jongens 
c. allebei even vaak 
 

 
Dyslexie Centrum Twente          Dyslexiekrant 3 



Vervolg dyslexie-quiz 
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DS gedicht 

7. Wat zie je hier rechts voor een apparaat: 
a. cd–speler 
b. rekenmachine 
c. daisy-speler 
 
8. Dyslexie is erfelijk, dit betekent dat: 
a. meer mensen in je familie dyslectisch zijn, zoals je opa, oma, vader, moeder, 

neefjes of nichtjes 
b. maar één persoon binnen een familie dyslectisch kan zijn 
c. als je dyslectisch bent dan heb je een vader of moeder die ook dyslectisch is 
 
9. Kan dyslexie weggaan? 
a. nee, helaas niet 
b. heel soms 
c. ja, altijd 

 

 
 
 

 
Zie je daar die gids 
Zij staat een beetje verder, ja ginds 
Zij is een beetje kinds 
En dat is ze sinds 
Zij was in die loods 
En daar was iemand doods 
Dat gaf niet veel goeds 
De kip is niet meer broeds 
Daarom gaat zij met fonds 
Want die is een beetje honds 
Ze hebben verkering reeds 

En kussen elkaar steeds. 

Gemaakt door: Jorn Heijne 

Antwoorden: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6b, 7c, 8a, 9a 



In de dyslexiekrant geven we een aantal boekentips! Je kunt ook altijd zelf in 
de bieb kijken bij het makkelijk lezen plein of op de site 

www.makkelijklezenplein.nl 
 

Ongeveer AVI E4:   Ongeveer AVI M6: 
De beestenbende   Geronimo Stilto 

    Heksje Lilly              Kameleon (junior) 
  Koen Kampioen      Hoe overleef ik... 

      

Boekentips 

Woordraadsel 
Vul het ontbrekende woord in! Schrijf de  
-ds woorden bij de juiste nummers in het 
woordraadsel. 
 

Kies uit: fonds, honds, steeds, goeds, 

gids, reeds, sinds, ginds 

 1 De wrede man gedraagt zich ...  

 2 Ik val ... 

 3 … die tijd woon ik hier. 

 4 Daar … schijnt de zon. 

 5 Het … werft een lid per dag. 

 6 Het is … gedaan. 

 7 Juf zegt veel ... 

 8 Ik zoek het op in de ... 

Schrijf hiernaast de overige –ds woorden: 
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ei-woorden  
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Woordzoeker ei-woorden 

p h o a a r d i g h e i d k l w m k 

u t r e i n e h e i k s h e e e a l 

b e k r p a l e i s ☼ p e i i i j e 

l i e a a z o i n m e r i z r n e i 

i l i l ☼ v ☼ ☼ a ☼ ☼ e l e w i s k 

c ☼ p l e i n ☼ ☼ b ☼ i i r e g t ☼ 

i s r e a i ☼ ☼ b r ☼ ☼ g n i m e i 

t e e b ☼ ☼ g k l e i n ☼ ☼ d ☼ i e 

e i i e ☼ f ☼ e n i v s t ☼ e ☼ t i 

i z e i ☼ ☼ e ☼ n n ☼ e t d w e i l 

t o v g e i t i ☼ a ☼ ☼ i e ☼ e ☼ a 

☼ e e m e i d ☼ t ☼ a d r l i ☼ i n 

☼ n i h ☼ h r e i s a r ☼ e i g ☼ d 

☼ ☼ l ☼ e v e ☼ i ☼ r e i s i g e ☼ 

z ☼ i p e i l i ☼ ☼ d i ☼ ☼ e n e r 

e i n d e ☼ n e m ☼ b g ☼ e ☼ i ☼ n 

i ☼ g ☼ ☼ g r e i n e l e i d i n g 

s c h e i d i n g ☼ i ☼ p l e i t ! 

eigenaar 
aardbei 
geheim 
allebei 
einde 
veiling 
aardigheid 
publiciteit 
beveiligen 
steiger 

Zoek deze ei-woorden in de woordzoeker! Je mag 
horizontaal, verticaal en diagonaal. 
Het is best lastig, hulp vragen mag! De letters in de 
overgebleven vakjes vormen samen een zin! 

eis 
plein 
wei 
klei 
teil 
sprei 
brein 
zeis 
dweil 

trein 
gein 
eind 
prei 
geit 
klein 
dreig 
vlei 
grein 

eik 
hei 
lei 
mei 
zei 
meid 
sein 
feit 
pleit 

kei 
rein 
peil 
reis 
hein 

 
 

eiland 
majesteit 
paleis 
scheiding 
weide 
heilig 
seizoen 
leiding 
keizer 
weinig 
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Moppen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras. De ene 
slang zegt tegen de andere: “Ik hoop dat ik niet giftig ben”. 

Vraagt de andere: “Waarom?” Zegt die ene weer: “Omdat ik 
net in mijn tong heb gebeten!” 

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”. 

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”. 

“Meester: “De meeste woorden die met on- beginnen zijn 
woorden die niet goed zijn, bijvoorbeeld: ongehoorzaam, 

onaangenaam, enzovoorts. Kan iemand mij nog zo‟n 
woord geven?” Jantje: “Ik meester: onderwijzer! 

Jantje komt voor het eerst op zijn nieuwe school. Vraagt de juf: 

"Ken je het alfabet al Jantje?" Zegt Jantje: "Ja juf" Vraagt de juf: 

"Welke letters komen er na de A?" Zegt Jantje: "Alle letters juf” 

Rebus  
                         

 
Oplossing: 
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Hieronder zie je telkens twee woorden staan. Trek een lijn tussen twee woorden 
zodat er een nieuw woord ontstaat. 
 

  

Lijmwoorden 

Zoek de verschillen 

zwem      heet 
land     kaart  
strand      bal 
stop      tas 
soft      pak 
snik     ijs 
hand     veld 
vlieg    licht 
 

film       tuig 
zonne     broek  
tuin       bril 
vlieg      boot 
brief      man 
zwem      ster 
zeil      doek  
hand    kaart 
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Vul in: ff/v of ss/z 

Vul de woorden in, kies uit: ff/v of ss/z. 
 
 

Druif —— drui . . en    glas —— gla . . en 
Blaf —— bla . . en    luis  —— lui . . en 
Lief —— lie . . e     vis  —— vi . . en 
Schrijf —— schrij . . en    laars —— laar . . en 
Dief  —— die . . en    klas —— kla . . en 
Stof —— sto . . er    reus —— reu . . en 
Scherf —— scher . . en    bos —— bo . . en 
Kef  —— ke . . en    lens —— len . . en 
Bof  —— bo . . en    klus —— klu . . en 
 
 
 

F en V-woorden  
Trek de woorden met een streep naar de juiste beginletter. 
 

F V 
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Kleurplaat 



Zomerverhaal 
Jasper en Jasmijn en de geheimzinnige zee 
 
Het is vrijdagmiddag en de laatste schooldag is voorbij. Eindelijk vakantie! Jasper en Jasmijn gaan dit 
jaar met hun ouders drie weken op vakantie. Jasper kan telkens maar niet onthouden waar ze nu naar 
toe gaan en noemt het iedere keer Verweggiestan. “Ik heb zo zin om weg te gaan, nog maar 1 nacht 
slapen”, zegt Jasmijn, “lekker zwemmen in het grote zwembad en de zee”. “Ja”, antwoordt Jasper, “ik 
heb gehoord dat er hele mooie vissen en soms ook dolfijnen in de zee zwemmen”. Jasper en Jasmijn 
gaan dit jaar naar Egypte op vakantie. Ze gaan voor het eerst met het vliegtuig. 
 
De volgende dag zijn Jasper en Jasmijn al vroeg op. De koffers worden ingepakt en al snel zijn Jasper 
en Jasmijn met hun vader en moeder op weg naar het vliegtuig. Na twee uur rijden komen ze op het 
vliegveld aan. “Wauuuwww, wat is het hier groot”, zegt Jasmijn, “en wat zijn die vliegtuigen mega!!!”. 
Jasper en Jasmijn kijken hun ogen uit. “Kom, we moeten naar het vliegtuig” zegt hun vader. Jasper pakt 
de hand van hun vader en Jasmijn die van hun moeder, ze willen niet graag verdwalen. 
Jasper en Jasmijn vinden het vliegen in het vliegtuig erg bijzonder. Alles is heel klein en het is erg raar 
om de wolken vanaf de bovenkant te zien. Na een lange tocht komen ze dan eindelijk op het vliegveld in 
Egypte aan. Het is er erg warm! 

 
“Oef, wat is het hier warm zeg, ik kan niet wachten totdat we kunnen zwemmen,” 
roept Jasper. Ze vertrekken met z‟n vieren snel naar het vakantiepark waar ze 
de komende week zullen blijven. Het vakantiepark ligt aan de zee. Op hun 
kamer aangekomen rennen ze naar het balkon om het uitzicht te bekijken. Het is 
werkelijk fantastisch, een mooie blauwe zee met een strand met kleurige 
parasols. “Kom, we trekken onze badkleren aan en gaan de zee in”, zegt 
moeder. Snel kleden ze zich allemaal om en vertrekken naar het strand. 
 

Jasper en Jasmijn zijn de eersten die het water in gaan. Ze zwemmen tussen allerlei wonderlijke dieren. 
Knalroze ronde vissen, gifgroene lange vissen met allemaal strepen, vissen die eruit zien als een gele 
maan en nog veel meer. “Ik heb nog nooit zulke mooie vissen gezien”,  zegt Jasmijn. Dit is echt 
geweldig, ik ga die zee niet meer uit voordat ik alle vissen heb gezien”. “Goed idee”, zegt Jasper. Ze 
zwemmen verder de zee in maar kunnen nog steeds de bodem van de zee zien. Plotseling zien ze in de 
diepte een schim snel voorbij zwemmen. Ze kijken elkaar geschrokken aan en vragen zich af wat dat 
voor een schim was. “Eh, ik vind dit wel een beetje eng Jasper, straks is het een haai ofzo…”. “Nee joh”, 
zegt Jasper, “was waarschijnlijk gewoon een grote vis, niks om je druk over te maken”. Dan schiet 
dezelfde schim weer onder hen langs. “Aaah”, gilt Jasmijn, “ik wil terug naar de kant”. Jasper en Jasmijn 
beginnen terug te zwemmen naar de kant tot de schim langzaam omhoog begint te zwemmen. Jasper 
en Jasmijn beven als twee rietjes in het water. Naast hen komt de schim steeds dichterbij…. 
 
Ze durven beiden niet meer te kijken en blijven maar watertrappelen in de hoop dat de schim weg zal 
gaan. Plotseling horen ze een stem. “Jullie kunnen wel kijken hoor, zo eng ben ik nou ook weer niet, en 
nee, ik ben ook geen haai”. “Ik hoorde jullie wel kletsen hoor”. Jasper en Jasmijn kijken verbaasd naar 
de plek waar het geluid vandaan komt. Ze kijken recht in de ogen van een vriendelijk uitziende dolfijn. Ze 
weten allebei geen woord uit te brengen. 
 
“Ik zal me even voorstellen, ik ben Spetter de dolfijn”. Jasper en Jasmijn snappen er niks van, dolfijnen 
kunnen toch helemaal niet praten????!!! 
Na enkele momenten waren Jasper en Jasmijn bijgekomen van de verrassing. Wie had dat gedacht, een 
pratende dolfijn? Jasper en Jasmijn stelden zich maar snel aan Spetter voor. “Hoe kan het nu eigenlijk 
dat jij met ons kan praten?” vraagt Jasmijn. “Nou, gewoon” antwoordt Spetter, “ik doe mijn mond open 
en zeg wat enzo….is heel normaal hoor”. “Hahaha, grappenmaker”, zegt Jasper, “dat is echt niet 
normaal ofzo hoor”. 
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“Hmm, dan komt het waarschijnlijk door deze zee vol geheimen”, antwoordt 
Spetter. “Er zijn namelijk heel veel wonderlijke, mooie, gekke, kleurige, 
vreemde dieren en vissen in deze zee, en al die dieren kunnen ook allemaal 
gekke, grappige en rare kunstjes”, vertelt Spetter. “Kom, ik neem jullie mee 
naar de onderwaterwereld, dan kunnen  jullie een aantal vrienden van mij 
ontmoeten”. 
 

Jasper en Jasmijn nemen diep adem en zwemmen vervolgens de diepte in. Onderwater krijgen ze 
van Spetter een gek soort zeerwier in hun hand gedrukt. Volgens Spetter heet dit “luchtwier”, er zit 
namelijk lucht in waardoor ze onderwater adem kunnen halen. 
Al snel ontmoeten ze de eerste vriend van Spetter, Waldo de zeeschildpad is zijn naam. Jasper en 
Jasmijn worden vriendelijk begroet. “Zo, jongeheer en jongedame, wat brengt jullie zoal naar deze 
diepten”, vraagt Waldo. Jasper vertelt over hun zwemtocht en hoe Spetter hen uitnodigde voor een 
tocht door de onderwaterwereld. 
 
 “Aha, dus jullie komen wonderlijke dieren die kunstjes vertonen bekijken??”. “Nou deze oude man 
kan nog wel een paar kunstjes, ik ben al meer dan honderd jaar oud maar nog steeds kan ik salto‟s 
draaien als geen ander”. Waldo had het nog maar net gezegd en draaide twee sierlijke salto‟s 
achterover. Na de twee salto‟s heeft Waldo geen zin meer“Poeh, ik word misschien toch te oud voor 
dit soort kunstjes, het is wel weer genoeg geweest voor vandaag, jongelui tot ziens”. En met die 
woorden verdwijnt Waldo de zeeschildpad. 
 
Na de show van Waldo de schildpad zwemmen Jasper en Jasmijn met Spetter steeds verder de 
diepte in. Spetter stelt ze voor aan Wimpie de krab, ook Wimpie kan een mooie truc. Met een 
piepende stem zegt hij “let op jullie minimensjes, ik ben een disco-krab”. Een disco-krab is een krab 
die goed kan dansen op muziek. 
Wimpie geeft aan dat Spetter achtergrondmuziek moet maken zodat hij als disco-krab kan 
optreden. Spetter bromt en zingt een beetje terwijl Wimpie flitsende dansbewegingen maakt. 
Wimpie verandert bij elke beweging die hij maakt van kleur, van roze naar blauw naar paars en ga 
zo maar door. Alle kleuren van de regenboog komen voorbij. Na een aantal minuten geeft ook 
Wimpie het op, hij is het niet meer gewend om een show te geven. Jasper en Jasmijn kijken hun 
ogen uit. Zoiets gaafs hebben ze nog nooit gezien. 
 
Helaas zit er niet veel lucht meer in het luchtwier en moeten Jasper en Jasmijn weer naar boven om 
goed adem te kunnen halen. Spetter zwemt met hen mee naar boven. “Nou dat was me het 
avontuur wel”, zegt Jasmijn. “Ik vergeet dit echt nooit meer”. Jasper en Jasmijn bedanken Spetter 
voor de gave onderwatertocht. “Als jullie nog meer willen zien of weten over de bijzondere 
onderwaterwereld, moeten jullie op dezelfde plek gaan zwemmen waar jullie nu zwemmen”. “Dan 
zie ik jullie vanzelf weer”. “Gaaf!!” roepen Jasper en Jasmijn in koor. 
 
Met een sierlijke duik verdwijnt Spetter vervolgens onder water. Ze zien zijn snelle schim nog even 
over de bodem van de zee schieten maar vervolgens is hij weg. Jasper en Jasmijn zwemmen terug 
naar het strand waar hun vader en moeder liggen te zonnen. “Zo”, zegt moeder, “jullie hebben het 
ook lekker volgehouden”. Jasper en Jasmijn vertellen hun verhaal, maar vader en moeder denken 
dat hun fantasie op hol geslagen is. De dagen na de tocht door de geheimzinnige onderwaterwereld 
zwemmen Jasper en Jasmijn telkens naar de afgesproken plek in zee. Toch zien ze de schim van 
Spetter niet meer verschijnen. Keer op keer zien ze niets. Zouden ze het nou echt meegemaakt 
hebben of was het toch maar fantasie??? 
             
            Geschreven door Stephanie.    

 



Doolhof 
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Oproep 
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! 


