
 

 

 

 
 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 7* nummer 1 * juli 2016 

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



 

 

Een leerling vertelt 
Ik ben Linde. Ik ben acht jaar en word in september negen. Ik heb dyslexie en krijg 
hulp van DCT met lezen en schrijven. Inge helpt mij en het gaat al een stuk beter en 
gemakkelijker dan voorheen. De Eltheto is mijn school. Daar zit ik in groep vijf. Na 
de vakantie ga ik naar een andere school. Mijn hond heet Baco en mijn parkiet Billy. 
Op de foto zie je mij samen met mijn hond. 
Mijn hobby's zijn streetdance en moderne 
dans. Ook zwemmen en skeeleren vind ik erg 
leuk. Vaak speel ik met mijn vriendinnen en 
gaan we skeeleren, fietsen of samen 
knutselen.  
 

Groetjes van Linde 

Raadsel 
 
 

 
Zet de woorden met een <c> in het woordraadsel 
 
Van boven naar beneden 
1. Een toets bij spelling.  
2. De baas van een bedrijf.  
6. Hier kun je dansen.  
8. Hiermee maak je foto’s.  
9. Waar een dief wordt vastgehouden.  
 
Van links naar rechts 
3. Deze persoon werkt in het circus.  
4. In deze maand wordt kerst gevierd.  
5. Een ander woord voor één tel.  
7. Hier maak je vuur mee. 
9. Een klein huisdier.   
 



 

 

Woordzoeker 
 

 

 
 

Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!  



 

 

Kleurplaat 



 

 

Recept 
                               
 
 

Het geheime toverdrankje         
                  
Ingrediënten: 
- 12 gram kaarsvet 
- 10 gram boomschors 
- 20 gram roze bloemblaadjes 
- 15 gram paarse bloemblaadjes 
- 1 eetlepel vogelvoer (om mooi te kunnen zingen) 
- 2 druppels baby olie 
- 1 druppel zeep 
- 1 blaadje mint 
- En heel belangrijk!!! 1 druppel Katy Perry parfum 
- En voor de rest aanvullen met water 

 
Neem een slok van het drankje.  
En je zult voor één dag in Katy Perry veranderen.  
 
Op school heb ik als opdracht gekregen om een toverdrankje te maken. Hij is al klaar. En jij 
vraagt je af wat er zou gebeuren als je er een slokje van zou drinken. Zo onopvallend mogelijk 
neem ik het flesje waar de drank in zit mee naar huis. Thuis neem ik er een slokje van. Maar er 
gebeurt niets. Ik ga die avond teleurgesteld naar bed. Maar die morgen word ik raar wakker. En 
opeens weet ik het weer: ik had een slokje van het drankje genomen. Maar dat is het niet. Het 
lijkt wel of ik op vakantie ben, want het is er best wel warm. Ik open mijn ogen beter en ik zie 
dat ik niet in mijn eigen bed lig. Ik schrik. Waar ben ik?! Ik ben ontvoerd!!!! Ongerust stap ik uit 
bed en doe het gordijn open. Hé, ik zie het strand en de zee. Ben ik nou in Florida? Maar die 
gedachte gaat weg wanneer ik in de weerspiegeling van het glas zie dat er iemand achter me 
staat. Het is een serveerster ofzo. Ze vraagt me wat ik als ontbijt wil. Als ik de serveerster volg 
naar de keuken zie ik allemaal schilderijen en foto’s hangen van Katy Perry. En ik vraag de  
serveerster waar ik ben. Ze zei dat ik in Florida in het huis van Katy Perry was. Ik schrok me rot 
toen ze zei dat ik gewoon in het huis van mijn grootste idool was. Ik ben gewoon voor één dag 
Katy Perry! Het was super cool om beroemd te zijn. En de tijd vloog die dag voorbij. Die avond 
was ik doodop en viel meteen in slaap. De volgende dag werd ik weer normaal wakker door die 
irritante wekker en moest ik gewoon weer naar school. Ik wil het liefst mijn hele leven Katy 
Perry zijn.  
 
 

Noëlle Oude Lansink met haar geheime toverdrankje 



 

 

 
 
Denk er aan, de <ngk> bestaat niet!  
De n en de k zijn verliefd. Zij zitten op een bank te kussen en 
daar mag de g nooit tussen! 
 
Schrijf jij de <eu> ook vaak als <ue>? 
Onthoud dan: de ezels gaan naar Utrecht 
 
<eeuw> 
Extra Extra Unox Worst 
 
Ligt/licht 
Je ligt beneden op de bank te slapen, met de lus naar beneden. 
Het licht komt van boven, dus met de lus naar boven.  
 
Januari 
Ari moet op weg naar school een druk kruispunt oversteken. Het stoplicht staat op rood en Ari en 
moeder wachten.  
Tot het licht op groen springt en moeder zegt: “Ja, nu Ari!”  
Plak deze woorden aan elkaar en je krijgt: januari.  
 
Nieuwsgierig 
Gierig betekent dat je alles altijd graag voor jezelf wilt hebben. Je pakt het liefst het grootste stuk 
taart. Als je nieuwsgierig bent, ben je gierig naar het nieuws. Je wilt al het nieuws hebben. 
Vandaar de schrijfwijze: nieuwsgierig.  
 
Interessant 
Interessant komt van interesse, met één r en twee ss-en.  
 
Onmiddellijk 
Er is vanmiddag een ongeluk gebeurd in de stad! Met twee doden, dus ook twee lijken.  
 
Apparaat 
Een stekker heeft twee pootjes, dus het woord apparaat schrijf je met twee pp’s. 
 
Bureau 
Het Franse woord bureau heeft een Erg Akelige Uitgang.  
 
Abonnee 
Lid worden is niet moeilijk, het valt mee,.. met twee nn-en en één b!  

Ezelsbruggetjes  



 

 

Lekker lezen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=strip%20donald%20duck&source=images&cd=&cad=rja&docid=s18GkWSLqnB6NM&tbnid=hJ-0YFpt90ec1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdonaldstrips.jouwweb.nl%2Fdonald-duck-strips&ei=0aXIUfqUHMmotAbFtYGoDg&psig=AFQjCNH67kaFEuB84kJ


 

 

Reisdagboek 



 

 

Moppen 

 
Seizoenen 
Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen van het jaar opnoemen?” 

Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter…”, begint Jantje, maar ver-

der blijft het stil. “Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag ik mij 

dus ook al af!”  

Fluiten  
Als Jantje met zijn mama over straat loopt is hij de hele tijd aan het fluiten. Als mama vraagt 
waarom hij dat doet, antwoordt hij dat het is om de leeuwen uit de buurt te houden. Mama 
antwoordt daarop: “Maar er zijn hier toch helemaal geen leeuwen?” “Zie je wel dat het 
helpt?”, zegt Jantje. 
 
Zwervers 
Er zitten twee zwervers op een bank in het park. De één legt een euro op de bank. Waarop de 
ander vraagt: “Waarom doe je dat?” Waarop de eerste antwoordt: “Ik wil wel eens voelen hoe 
het is om geld op de bank te hebben!” 
 
Rapport 
Vader: “Jantje, laat me je rapport eens zien!” 
Jantje: “Dat kan niet, ik heb hem aan een vriend geleend. Die wilde zijn ouders eens flink laten 
schrikken.” 
 
Huiswerk 
Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kan iemand ook gestraft worden voor iets wat hij niet 
gedaan heeft?” Leraar: “Nee, dat is niet eerlijk. Maar waarom vraag je dat?” Jantje: “Ik heb 
mijn huiswerk niet gedaan.” 
 
Tekening 
De tekenleraar vraagt na de les aan Bram: “Wat heb je getekend?” Bram antwoordt: “Een koe 
met gras.” Dan zegt de tekenleraar: “Maar ik zie helemaal geen gras!” Bram: “Klopt, dat heeft 
de koe opgegeten.” “Maar ik zie ook helemaal geen koe”, zegt de tekenleraar. Waarop Bram 
zegt: “Denk je dat een koe in de wei blijft staan waar helemaal geen gras is?” 
 
In de woestijn 
Een olifant en een muis lopen in de woestijn. Opeens krijgt de olifant het warm en vraagt aan 
de muis: “Mag ik even in jouw schaduw staan?” 



 

 

Dyslexiekanjers! 

Teun Pots (10 jaar) heeft zijn eigen f-verhaal geschreven:  
 
Fred kwam op een fraai feest. Het was er heel erg fijn. Hij was flink en fit. Ze aten friet en 
fruit en dronken uit een grote fles met fris. Er waren heel wat kinderen: Frank, Fons en 
Fleur. Ze spraken Fins, Frans en Fries. Fleur was zogenaamd de fee, want haar jurk was 
heel fel. Zij was jarig. Zij besloot een film te gaan kijken en ondertussen kregen we taart 
met een kaars. Door de kaars van Frank was het gordijn bijna in de fik gevlogen. Het ging 
bijna fout en hij kreeg op zijn kop. Fleur zei foei tegen Frank. Fleur was zelfs zo boos dat 
ze heel hard ging fluiten dat hij weg moest gaan en dat was een feit. Hij fietste naar huis. 
Hij dacht dat hij gefopt werd maar dat was niet zo. Tien minuten later zat hij weer in zijn 
flat kamer. Hij zat maar te zappen op zijn forse tv. Het flitste en flitste. Hij werd er flauw 
van. Toen zag hij iets over woorden en daar ging hij naar kijken. Alle woorden werden 
genoemd flap, floep, flop. Een fonds beheert geld, fooi is ook geld, fort is een gebouw, 
flets niet helder van kleur, fret is een dier, frons is iets met je wenkbrauwen, fuif is een 
feest, fuik is een vis vangen, fuut is een…. En op een gegeven moment sliep Frank. 
 
 

 

 

Thijs heeft het leesvirus te pakken.  
Voordat hij gaat slapen leest hij nog even 
lekker in zijn boek van Dummie de Mummie. 
Op een avond viel hij in slaap op zijn boek 
en de volgende ochtend zag hij dat er een 
bladzijde uit was gescheurd…oeps!  

Britt heeft een woordslang gemaakt. Een 
creatieve en leuke manier om de woorden 
van spelling te oefenen. Probeer het zelf 
ook maar eens! 



 

 

 
 
 
 

...er in het nieuwe schooljaar een training start bij DCTwente voor kinderen die extra 
hulp kunnen gebruiken op het gebied van dyslexie en psycho-sociale problemen 
(bijvoorbeeld onzekerheid, ontmoedigd raken, gefrustreerd zijn). De training heet 
‘sTeun bij dyslexie’. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.  
 
...je bij DCTwente rekenbehandelingen kunt volgen als je rekenproblemen hebt? En 
wist je dat wij hiervoor ook een rekenwaaier hebben ontwikkeld?  
 
...je bij DCTwente ook behandelingen kunt volgen als je moeite hebt met lezen en/of 
spelling, maar geen ernstige dyslexie hebt?  

 
...je in de bieb kunt vragen naar het Makkelijk Lezen Plein. Hier staan boeken 
die voor jou prettiger zijn om te lezen.  
         
...je gratis leesboeken kunt luisteren via www.superboek.nl? 

 
...je de apps Daisylezer of Audiolezen kunt gebruiken voor het  
luisteren van deze boeken via je telefoon of tablet? 
 
...je in de zomervakantie ook boeken kunt lezen via de app Vakantiebieb? 

 
 
 
  ...deel 10 uit is van de serie ‘Het leven van een loser’? 
 
 
 

...je schoolboeken voortaan kunt luisteren via je telefoon of tablet?  
Kijk op http://ikbenlex.dedicon.nl/dit-lex voor meer informatie.  
Ook handig voor op school! 
 
...je op onze website een overzicht vindt van allerlei ICT hulpmidde-
len die kinderen met dyslexie kunnen gebruiken? Kijk voor meer informatie op 
www.dctwente.nl  
 
...je ons ook op Facebook kunt vinden? Like DCTwente 
  

Wist je dat... 

http://www.superboek.nl
http://ikbenlex.dedicon.nl/dit-lex
http://www.DCTwente.nl


 

 

 Boekentips  

   Welke vier landen zitten in deze rebus verstopt? 

  

 1.  

 2. 

 3. 

 4. 

Rebus 

De Gorgels  

Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit 
een vreemd wezentje op de rand van zijn bed. 
Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en 
beentjes en twee harige, puntige oren. Maar als 
Melle het licht aandoet, is het wezentje ver-
dwenen. Als hij er op school over vertelt, lacht 
iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, 
zegt dat het onzin is, dat zulke wezentjes niet 
bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien 
heeft... 

Superjuffie op kamp 
 
Is het een vogel? Is het een 
vliegtuig? Nee, het is... 
Superjuffie! Het is zover! 
Juf Josje gaat met haar klas 
op kamp. Kleine tegenval-
ler is alleen dat meester 
Snor ook meegaat. Zelf 
heeft hij er in ieder geval 
wél erg veel zin in... On-
danks zijn aanwezigheid 
begint juf Josje ook uit te 
zien naar het kamp. Het 
kan toch wel een keer drie dagen gewoon goed gaan? 
Zonder dat ze geroepen wordt door dieren in nood, 
zonder dat meester Snor reden heeft om haar een 
standje te geven, of erger? Maar dan gebeurt er toch 
een ramp. Nee, niet een, maar zelfs twéé! En deze 
keer heeft het met dieren helemaal niets te maken… 

 

Het leven van een Loser - Flutvakantie is deel 9 
in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kin-
ney. Supergrappig, je lacht je kaken krom. Zo-
mervakantie: Bram Botermans gaat op reis. Ge-
zellig! Maar al snel gaat er van alles mis. Misver-
standen stapelen zich op en het wordt een flinke 
chaos. Wat een heerlijke vakantie had moeten 
worden, verandert in een ramp die Bram Boter-
mans NOOIT zal vergeten...  


