
 

 
 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 6* nummer 2 * december 2015 

Wij van het DCT wensen 

jullie een fijne 

kerstvakan�e toe met 

gezellige feestdagen.  

 

En natuurlijk een heel 

gelukkig 2016! We zien 

jullie graag weer in het 

nieuwe jaar! 



Een leerling vertelt 
Hallo allemaal,  

 

Ik ben Stefan en ik ben 9 jaar. Ik woon samen met mijn moeder, 

vader en mijn zus Dian. Ik zit op de Eltheto in Vriezenveen in 

groep 5. Op school zijn mijn favoriete vakken rekenen en natuur. 

Verder vind ik het leuk om met mijn vrienden in de pauze te 

spelen. Mijn hobby’s zijn judo en skeeleren. Ook houd ik van 

buiten spelen. Mijn lievelingseten is patat, pannenkoeken, 

poffertjes en pizza. Elke maandag ga ik naar de dyslexie. Daar 

gaan we lezen, schrijven, typen en op de computer spelletjes 

spelen. Ik vind het soms leuk en soms niet zo leuk, maar ik heb al 

veel geleerd. In februari ben ik klaar.  

 

Groetjes van Stefan. 

Raadsel 

 

Wanneer je deze woorden een beetje door elkaar husselt, vind je woorden die met 

Kerst te maken hebben. 

 

tkres  _________________  lbsekrta  _________________ 

 

gleegzli _________________  nmsekrta  _________________ 

 

esle  _________________  renidtreks  _________________ 

 

kketpa _________________  jesilde  _________________ 

 

sraak  _________________  eensuw  _________________ 

 

anskrje _________________  legen  _________________ 
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Woordzoeker 
 

In deze woordzoeker staan een heleboel woorden die beginnen met 

kerst. Kun jij ze allemaal vinden?  
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KERSTAVOND 

KERSTBAL 

KERSTBOOM 

KERSTFEEST 

KERSTKAART 

KERSTKRANS 

KERSTLIEDJES 

KERSTMAN 

KERSTMUTS 

KERSTSTAL 

KERSTSTER 

KERSTVAKANTIE 

KERSTVERLICHTING 

KERSTVERSIERING 

KERTSKLOKJE 



       Kleurplaatmm 
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Dyslexiekanjer   
Hallo, ik ben Luc van der Nat en ik ben 10 jaar 

oud. Ik kom uit Enschede en ik heb, net als 

jullie, dyslexie. Op 3 oktober heb ik mijn grote 

held Dummie de Mummie ontmoet. Door 

Dummie ben ik het lezen leuk gaan vinden. 

Op zaterdagochtend zaten we al heel vroeg in 

de auto om naar het Afrika museum in Berg 

en Dal te gaan. Dat ligt bij Nijmegen. Daar 

werd ook het nieuwste boek van Dummie  

verkocht. Het boek heet ‘Dummie de  

Mummie en de drums van Massoeba’.  

Dummie en de schrijfster van het boek, Tosca Menten, hadden aan iedereen die zou 

komen gevraagd om iets mee te nemen wat veel herrie zou maken. Sommigen hadden 

een trommel bij zich en anderen een deksel en pollepel. Ik had een fluitje bij me. Ook 

was er nog een meneer die met zijn lichaam muziek kon trommelen. Hij heeA dit ook 

aan ons geleerd en aan de papa’s en mama’s die er bij waren. Aan het eind van de  

ochtend kon je wat laten schrijven in je leesboek. Tosca heeA ook wat speciaals in mijn 

boek geschreven en ik ben met Dummie op de foto geweest. Het was een hele leuke 

ochtend en je kon na de �jd ook nog in het Afrika museum kijken.  

 

 

 

 

 
 

Meneer die trommelt met zijn lichaam.  

Mijn boek met handtekening van 

Tosca Menten. 

Tosca, Dummie en ik  
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Oefeningen deel 1  
 

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

tweele�erklanken blauw, driele�erklanken roze en de vierle�erklanken paars.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 heeA een grote ___lam.   __________________  

8. Ze kijken een leuke ___ilm.    __________________  

Teun is vrij van school. 

Hij viert kerst met papa en mama. 

Oma komt straks op bezoek. 

Ze heeA pakjes mee voor Teun. 

Hij krijgt een nieuwe trui en een mooi spel. 

Mama maakt taart en soep. 

Buiten is het koud. 

Teun gaat met pap naar buiten. 

Ze gooien met de sneeuw. 

Teun maakt een sneeuwpop. 

Hij wordt heel groot. 

Oma zwaait naar buiten. 

Ze steekt haar duim op. 

Mooi hoor, Teun! 
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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 kerstvakan�e 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 heeA een __________________ muts op.  

sneeuw  8. Ik hoop dat het gaat __________________.  

   

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 ____________________________.  
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Mijn naam is Koen Kaspers en ik ben 8 jaar oud. Sinds vorig jaar weet ik 

dat ik dyslexie heb. Elke week oefen ik bij MariëGe met heel veel plezier. 

Ik ga al best vooruit, omdat ze me zo goed helpt. Mijn hobby is tekenen 

en korte verhalen bedenken. Het verhaal dat ik bedacht heb gaat over de 

kerstman. Veel leesplezier!  

 

 

 

 

 

 

De Kerstman is boos! 

Op een avond had de kerstman een slechte bui. Hij had niet goed geslapen. 

Hij schreeuwde tegen zijn vrouw en zijn elfen. "Jullie moeten doorwerken!" 

De elfen keken beteuterd naar de kerstman. "Hoezo moeten we opschieten, we doen ons werk 

toch goed?" En zijn vrouw schreeuwde: "Ik ben al druk genoeg met de chocoladekoekjes!" 

Rudolf zei: "Ja dat klopt, doe toch niet zo boos!" 

De kerstman bleef maar mopperen. Plotseling gaven de chocoladekoekjes licht. De cadeautjes 

ook. "Oh nee, wat is dat voor een lichtshow?" Uit de koekjes kwam een bijzonder stoLe. De 

kerstman ademde het stoLe in en werd weer vrolijk! Zo kwam alles weer goed.  

 

 

Kerstverhaal 



 

 
Meester Jan geeA vandaag natuurkunde les: ‘Bij hiGe zet iets uit, maar bij kou krimpt 

iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?’ vraagt hij aan de klas.  

Een jongen die Mark heet, steekt zijn vinger op en zegt: ‘Ik weet iets: de zomervakan�e 

duurt 6 weken en de kerstvakan�e duurt maar 2 weken!’ 

 

Waarom gaat Piet in de winter al�jd met zijn pannetje groente langs de 

kant van de weg staan? 

Hij wacht op de zoutstrooier.  

 

In een wei staan twee koeien. Plotseling schudt de ene met haar uier.  

Vraagt de andere koe: ‘Waarom doe je dat?’  

‘Morgen ben ik jarig, ik maak alvast de slagroom!’ 

 

Twee ijsberen komen elkaar tegen in de woes�jn: ‘Het heeA hier nogal gevroren, hè. 

Kijk eens hoeveel zand ze gestrooid hebben om niet uit te glijden!’ 

 

Klaas gaat voor de zesde keer naar de kassa en koopt een kaartje voor de film.  

‘Maar je hebt al vijf keer een kaartje gekocht!’, zegt de vrouw achter de kassa.  

‘Weet ik. Maar bij de ingang staat iemand, die ze steeds kapot scheurt!’ 
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Raar maar waar verhaal 

Eva Noordzij is 9 jaar oud en zit in groep 5. In het kader van de Kinderboekenweek 2015 

hee/ zij een raar maar waar verhaal geschreven. 

 

Er zaten vijAien kinderen  in groep 4. De juf was een rare juf. Ze trok alle kleren uit. Daarna 

trok ze een raar pak aan en ze danste op de tafel. De juf leerde de kinderen niks. Het was 

de leukste juf. De andere juffen keken haar raar aan, maar de juf vond het leuk. Ze was al 

een keer bijna ontslagen. De directrice zei: ‘Als het nog een keer gebeurt, moet je de deur 

uit!’ De juf vond de directrice stom, maar dit liet ze niet merken. Waarom niet? Omdat ze 

echt niet ontslagen mocht worden. De moeder van de juf was een clown en ging op reis, 

maar de juf wilde niet mee. Haar moeder zei dat ze dan een eigen huis moest kopen. Dus 

nu spaart ze voor een huis.  Ze wil niet weg bij de kinderen. De juf doet gek, omdat ze dat 

van haar moeder heeA. Ze kan er niks aan doen. Vandaag was weer zo'n dag. De juf deed 

raar. Ze gooide krijtjes naar het bord. Alle kinderen gierden van de pret. 

Moppen 
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Hallo, ik ben Jesse en ik ben 11 jaar. Ik zit op de Bomansschool in het laatste jaar. 

Sinds 1,5 jaar heb ik dyslexietraining van Johanna. Dat is erg leuk en ik heb al veel geleerd. 

Straks is het vakan�e en samen met mijn nicht Caitlinn heb ik een leuk recept bedacht.  

Misschien kun je dat wel in de kerstvakan�e maken.   
 

Monkeybread 

 

Ingrediënten: 

∗ 2 blikken croissant deeg (groot) 

∗ 2,5 reep chocolade (36 blokjes) 

∗ 1 zakje fudge 

 

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 170 graden. 

2. Smeer een bakblik in met boter of olie. Wees niet te zuinig, want anders gaat het brood er 

niet uit. Je kunt een tulbandvorm gebruiken, dit staat extra leuk.  

3. Rol het deeg uit. Negeer de schuine lijnen en leg de 3 plakken op elkaar.  

4. Leg daar de plakken op van het tweede blikje. 

5. Snijd deze in 6 gelijke stukken.  

6. Je hebt nu 36 gelijke stukken deeg. (Ik heb blikje voor blikje gedaan, omdat ik niet precies 

wist hoeveel er in mijn bakvorm ging.) 

7. Leg op elk plakje een blokje chocolade (ik heb melkchocolade gebruikt, 

maar je kunt ook melk, wit en pure chocolade door elkaar gebruiken) en 

een half blokje fudge.  

8. Neem een plakje deeg, rol het losjes om de chocolade en karamel heen.  

9. Leg het bolletje in een ingevet bakblik. Maak het stapeltje op, druk het 

deeg niet aan. 

10. Als alle bolletjes in het blik liggen bak je het brood klaar in ca. 30  

 minuten. Het is goed als het hol aanvoelt. 

 

Laat iedereen als een aapje een stukje brood afplukken.  

Warm eten is het lekkerst, omdat de chocolade en karamel gesmolten is.  

Groetjes,  

Jesse 

Recept 



    Boekentips  
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Rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leven van een loser: geen paniek!  

Dit boek staat boordevol blunders van Bram  

Botermans. Bram vindt de maand december  

verschrikkelijk! Een dingetje fout doen in die 

maand en je krijgt minder cadeaus. En bij Bram 

gaat er nogal vaak iets fout. Nu wordt hij er weer 

van verdacht de school beklad te hebben met  

groene smurrie.  

Een muizenissige kerst in New York 

Opa Wervelwind had de hele familie S�lton uitgenodigd 

om de kerstdagen door te brengen bij een vriend van hem 

die in New York woont. Maar onderweg naar de “Big  

Apple” werd mijn tas, met daarin alle kerstcadeautjes,  

verwisseld met die van iemand anders. Dat kan alleen mij 

weer overkomen. Gi-ga-geitenkaas, wat een ellende! 

Nu moest ik eerst heel New York doorkruisen om die  

knager te vinden en mijn tas weer terug te krijgen. Wat je 

noemt een muizenissig reisje!  


