
 

 
 

 

In dit nummer vind je 

onder andere: 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 4* nummer 1 * juli 2013 

 
 
 
 

Het DCT-team wenst je een 

hele zonnige, gezellige, maar 

ook rustige vakantie toe! 

Zomer! 

We hebben het hele jaar 

weer hard gewerkt. Daarom hebben we de 

zomervakantie zeker verdiend! Geniet allemaal 

van jullie vrije tijd en het mooie weer. 

De behandelingen beginnen weer vanaf dinsdag 

20 augustus 2013, maar we hopen jullie in de 

vakantie ook twee keer te zien. 

 

In dit krantje vind je leuke verhalen, puzzels en 

nog veel meer. Maak de oefeningen in het 

zonnetje in de tuin en blijf natuurlijk lekker lezen 

in je boek op het strand. We zien jullie na de 

zomervakantie graag weer fris en fruitig terug! 

 

 
 

  Stripverhaal 

  Oefeningen 

  Woordzoeker 



Een leerling vertelt 
 

Hallo allemaal, 
 

Ik ging iedere week naar het Bijvank voor de dyslexielessen. Ik heb er veel geleerd en ben door 
alle lessen heel goed vooruit gegaan, maar de ie en de ei blijven lastig voor mij. De lessen die juf 
Anne gaf waren prettig. Ik vond woordenhaai alleen niet zo leuk om te doen, maar op het bord 
schrijven juist wel.   
Ik heb ongeveer 50 boeken uitgelezen en 7 boekendiploma’s gekregen. Ik heb heel veel plezier in 
lezen gekregen! Het leukste en spannendste boek 
vond ik toch wel Blauwe Plekken van Carry Slee. Die 
moeten jullie ook gaan lezen. Ik kreeg vaak hele 
leuke boeken, want mijn opa werkt in de bibliotheek. 
Daar heb ik geluk mee. Mijn droom is om een keer 
mee te doen met een voorleeswedstrijd.  
Ik hoop dat jullie ook heel veel gaan leren en lezen 
leuk gaan vinden!  

 

Mylene Hek 

Raadsel 

 
 

 
Vul het ontbrekende woord in! Schrijf 
de f-woorden bij de juiste nummers in 
het woordraadsel. 
Kies uit: fluisteren, fontein, fanatiek, fietser, fladderen, 
frambozen, feiten, figuur 

 
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 zielige ... 
6. Teun is … met sporten 
7. De vlindertjes … tussen de bloemen 
8. Hij wordt met zijn neus op de … gedrukt 
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Woordzoeker 
 
Zoek deze c-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! 
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december 
oceaan 
lucifer 
pincet 
precies 
proces 
procent 
provincie 
directeur 
reclame 
seconde 

cel 
centrum 
centraal 
citroen 
cirkel 
cijfer 
centimeter 
concert 
succes 
accent 
circa  

cake 
camera 
camping 
cavia 
cultuur 
cursus 
clown 
cactus 
activiteit 
acrobaat 
dictee 
disco 

correct 
perfect 
insect 
respect 
conflict 
contact 
contract  

 

c c c o r r e c t h c a m p i n g s 

a a o p s u c c e s l c u r s u s e 

k m c r ☼ c i r c a o e a e r ☼ a c 

e e c o n t a c t h w d i c t e e o 

d r d v n ☼ e v c t n ☼ i i t s ☼ n 

e a z i o t ☼ m i e p ☼ e e r u v d 

c a k n s ☼ r a n a l r t s i e s e 

e ! t c i c j a ☼ d o m o c e a a n 

m l e i u a o k c d i r e c t e u r 

b c e e p c c u l t u u r d e i c e 

e e l c n r i a c c e n t g p n i s 

r n u e e o o r n c o n f l i c t p 

t t c n ☼ b e c k d o o e n n e r e 

c r i t n a l e e e i n s e c t o c 

ij u f r k a ☼ k ☼ s l e c r e u e t 

f m e a c t i v i t e i t e t i n t 

e t r a e r p e r f e c t u r s t e 

r e c l a m e n c e n t i m e t e r 



Kleurplaat 
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Leerling laat zien 

Sinds januari 2013 zijn we in  
Enschede op SBO de Spinaker  
begonnen met het behandelen van 
kinderen met dyslexie. Eén van de kin-
deren die daar in  
behandeling is, is Anne-Jan van Doorn. 
Anne-Jan houdt samen met zijn moe-
der erg van taarten bakken. Speciaal 
voor ons heeft hij een echte ‘DCT-
dyslexie-taart’  
gemaakt. 
Als je goed kijkt zie je Teun, maar ook 
de klanken van de klankenkaart en nog 
veel meer.  
Anne-Jan, dat heb je super mooi gemaakt! 
Maar het aller leukste vonden wij dat Anne-Jan de taart heel graag wilde opeten 

met alle dyslectische kinderen die ook op de Spinaker zitten. Samen met de direc-

trice heeft hij alle kinderen, die op dat moment aanwezig waren, bij elkaar ge-

zocht en samen hebben ze de heerlijke taart op gegeten. 
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Vul in: -t of -d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lees de zin en vul het juiste woord in. Kies uit bovenstaande 
woorden. 

 
Ik zwem in de zee en mama ligt op het……….. 
Straks maak ik haar……….. 
Er vaart een grote……….. op zee. 
Mijn zusje maakt een kasteel van……….. 
Ik heb een nieuwe zwembroek, hij is……….. van kleur. 
Er is veel zon en weinig……….. 
Vanmiddag gaan we naar een …….. 
Daar kopen we een……….. voor opa en oma. 
Mijn zusje en ik slapen in een……….. 
De……….. is ook mee op reis. 

Oefeningen deel 1 

zan. 

boo. 

sta. 

win. 

stran. 

hon. 

na. 

roo. 

kaar. ten. 

  

Mijn ni……….. gaat met ons mee naar Spanje. 
  
Zij ko……….. een nieuwe tent. 

  
Haar koffer wee……….. meer dan 20 kilo. 
  
Het vliegtuig stij……….. op. 

  
De zon schijnt en het li………..is fel. 
  
Het is warm en ik zu……….. diep. 
  
Ik wa……….. op mijn ijsje. 
  
Mijn broer li……….. op het strand. 
  
Hij draa……….. een groene zwembroek. 

  
Wij hebben e……….. een leuke vakantie. 

  

  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
………………………………………….. 
  
…………………………………………... 
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Lekker lezen 
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Oefeningen deel 2 
Kleur de cirkels die bij elkaar horen in dezelfde kleur. 
 

 

 

 

 

 
   grappig 

   geweldig 

 fantastisch 

    vakantie 

   komisch    attractie 

  ziekenhuis 

 

  injectie 

     kermis      politie 

       vrij 

   klimaat 

      spuit 

    tropisch 

   operatie 
     agent 

Maak zoveel mogelijk woorden met de letters van het woord:     zomervakantie 
 

Zomerverhaal 
 

Op vakantie (door Fleur Velthuizen, 10 jaar) 

 
Fleur is op vakantie. Ze staat met een tent op de camping. Haar broer is er ook bij. Soms slaapt 
Fleur wel eens gezellig bij haar vriendin Britt in de camper. Elke dag gaan ze lekker naar het 
zwembad toe. Er is een binnenzwembad, maar ook een buitenzwembad! “Kom je, Fleur?” 
vraagt Britt. “Ja, ik kom!”, zegt Fleur. “Kom op, we gaan van de wildwaterbaan af! Pak jij  een band, want dan kunnen 
we samen naar beneden gaan”, zegt Fleur. Britt vraagt aan Fleur of zij de band dan mee naar boven neemt op de 
glijbaan. “Is goed hoor!” zegt Fleur. Na vijf minuten klimmen, staan ze bovenaan de glijbaan. EN......... Daar gaan ze 
dan!!! “Joepie!!” schreeuwen Fleur en Britt tegelijk. Na wel twintig  
minuten glijden, zijn ze eindelijk weer beneden. “Zullen we nog een keer naar boven klimmen?” vraagt Britt. “Oké, 
maar dan neem jij nu de band mee naar boven”, zegt Fleur. “Oké, goed!” Weer klimmen ze vijf minuten de trappen 
op, helemaal naar boven. “Daar gaan we weer!”, roepen ze. Een paar jongens halen ze onderweg bijna in. 
“Remmen!!” roepen ze tegelijk. Nog net op tijd kunnen ze stoppen. Op het nippertje! De hele week hebben ze veel 
plezier samen. Eigenlijk zouden ze naar huis moeten na een week vakantie, maar gelukkig kunnen ze nog een week 
langer blijven! Dat is geluk hebben! Ze hebben veel plezier en een hele fijne vakantie.    

        

        

        

        

        

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=waterglijbaan&source=images&cd=&cad=rja&docid=Db5q1BVCZGUXTM&tbnid=eKr685eq01nHqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.scientias.nl%2Fwaterglijbaan-met-looping-hoe-werkt-het%2F9690&ei=BYjMUebrIsXFswapgoGgAw&bvm=bv.4857
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Dyslexiekanjers! 
    

    Dit is Koen, hij is .. jaar oud en zit op 
basisschool … 
Sinds .. 2012 komt hij bij het DCT voor 
zijn dyslexiebehandeling.  
Koen heeft zijn eigen creatieve  
manier bedacht om nooit meer de  
regel van de verenkeling te vergeten.  
Hiernaast zien jullie zijn eigen  
prachtige “letterdief”. Mooi gedaan 
Koen!! 

Hiernaast zien je foto’s van Jeroen. Ook  
Jeroen komt bij het DCT voor zijn  
dyslexiebehandeling. Samen met zijn  
moeder is Jeroen heel creatief aan het  
oefenen met de klanken van de  
klankenkaart. Ze hebben samen verspreid 
door de tuin alle klanken in de boom  
opgehangen. Als ze nu samen woordjes gaan 
maken haalt Jeroen de goede klanken uit de 
boom en legt ze aan elkaar. Wat een goed en 
leuk idee Jeroen!! 

Oproep 
Tijdens de dyslexiebehandelingen speelt het lezen van 
leuke boeken een belangrijke rol. Hebben jullie thuis, op 
school of in de bibliotheek bij jou in de buurt nog oude 
boeken of boeken die je niet meer leest? Lever ze dan 
bij ons in, want bij het DCT kunnen natuurlijk nooit ge-
noeg boeken hebben. Dan worden oude boeken weer 
nieuwe boeken!  



Leesmotivatie 
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Nog even en je hebt lekker zomervakantie!! Lekker niets doen en veel spelen. Het is belangrijk dat je ook 
in de vakantie lekker blijft lezen. Anders merk je na de vakantie dat je achteruit bent gegaan. Gelukkig zijn 
er heel veel leuke en spannende boeken die lekker lezen. 
Tien tips om het lezen nog leuker te maken! 
 

1.  Er zijn heel veel verschillende soorten boeken. Er zal dus altijd wel iets tussen 
zitten dat jij leuk vindt om te lezen. Je kunt strips lezen (bijvoorbeeld de Donald 
Duck of de Penny als je van paarden houdt) of tijdschriften (National Geographic 
Junior, Zo?!zit dat). Ook zijn er veel boeken over een bepaald onderwerp, zoals 
over dolfijnen. Ga eens naar de bibliotheek. Wanneer daar een Makkelijk Lezen 
Plein is, heb je geluk. Je vindt daar  

 makkelijk lezen boeken. Op de website van het Makkelijk Lezen Plein staat ook veel  
 informatie (www.makkelijklezenplein.nl). 

                     
2.  Veel leuke kinderboeken zijn verfilmd, zoals Sjakie en de chocoladefabriek van Roald 

Dahl of Mees Kees van Mirjam Oldenhave. Als je de dvd al gezien hebt en daarna het 
boek leest, weet je beter waar het boek over gaat. Dat leest vaak makkelijker. 

           
 

3.     Sommige kinderen vinden het heel leuk om hun hond, poes of konijn voor te lezen!   
     Misschien is dat wel iets voor jou.  
 
4.     De vakantie breekt weer aan, dus in de boekwinkels liggen de leuke vakantieboeken weer, zoals 
     die van Donald Duck, Jan Jans en de kinderen, Tina, Nickelodeon, Girl, Suske en Wiske of het  
        vrolijke vakantie boek van Vivian den Hollander. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
  5. Spreek met je vader of moeder iets leuks af, bijvoorbeeld als ik drie boeken uit heb 
      gelezen in de vakantie, dan gaan we een lekker taartje eten of een heel groot ijsje! 
         
 6. Voorgelezen worden is fijn, maar je vader of moeder hebben niet altijd tijd. Je kunt 
     dan ook luisteren naar een voorleesboek. Veel boeken zijn ingesproken op een cd. 
     Bij de bibliotheek kun je ze lenen. Ook leuk voor in de auto! 
 

http://www.makkelijklezenplein.nl
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7. Misschien vind je het wel leuk om te lezen over dyslexie. Er zijn veel kinderboeken die gaan over 
dyslexie, bijvoorbeeld Ga jij maar op de gang van Jacques Vriens. Jacques Vriens heeft ook de boe-
ken geschreven over Meester Jaap. Wist je dat Jacques Vriens zelf ook dyslexie heeft? Dus als je dys-
lectisch bent, kun je best wel schrijver worden. Andere boeken die over kinderen met dyslexie gaan: 
Filmtips van een dyslexiediva van Kathleen Vael, Ik ben niet bom van Marion van de Coolwijk, Pud-
ding Tarzan van Ole Lund Kirkegaard of De smoezenkampioen van Carry Slee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

8.  Kies een thema dat jij heel leuk vindt. Bijvoorbeeld het thema Heksen. Kies daar dan 
leuke boeken bij, zoals Heksie, Heks in de klas van M. Snoeij of de boeken van Heksje 
Lily van Knister. Of misschien houd je wel van spannende ridderverhalen. Marion van 
de Coolwijk schreef al meer dan 200 spannende boeken. Speciaal voor kinderen met 
leesproblemen schrijft Marion van de Coolwijk in de serie Ik ben niet bom!  Het  

 geheim van ridder Leander is een spannend avontuur. Maar je kunt ook kiezen voor 
Een ridder op blote voeten. 

       
 9. Kies eens een keer wat anders, zoals bijvoorbeeld een toneelboek of een gedicht of een 
      boek op rijm. Voorbeelden van toneelboeken zijn: 13 meesterlijke schoolsketches, Hier 
      waak ik van Chris Winsemius  of De verboden tuin van Toen van Monique van der  
      Zanden. Je kunt afspreken wie een bepaald stukje telkens voorleest. Bijvoorbeeld  ik     
      ben Flip of jij bent Bart-Jan. Boeken op rijm zijn bijvoorbeeld: Aadje Piraatje van Marjet 
      Huiberts,  De zingende zaagvis of Wat doet een heks van Bette Westera. 
 
 
 

10.  Probeer eens een boek uit een leuke serie. Wanneer je het een leuk boek vindt, kun je daarna lekker 
verder lezen in de boeken van de serie. Bijvoorbeeld de boeken over Deltora van Emily Rodda, de 
boeken over de Grijze Jager van John Flanagan, de boeken over De Bleshof van Nicolle Christiaanse, 
de boeken over de Kameleon of over Koen Kampioen van Fred Diks, Geheime briefjes van Debora 
Zachariasse, Het leven van een loser van Jeff Kinney, de boeken van Geronimo en Thea Stilton, de 
100% serie van Niki Smit of de Hoe overleef ik boeken van Francine Oomen. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=koen%2Bkampioen&source=images&cd=&cad=rja&docid=lIDv6RammBj01M&tbnid=JWdP0yZys-_-KM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flolmagazine.nl%2Fgroep-4%2Fkoen-kampioen-speelt-in-italie%2F&ei=w6PIUZL7GYzcsgbH2YCQCA&bvm=bv.4829306


 Boekentips  
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Spekkie en Sproet. Raadsels op het cruise-schip – 
Vivian den Hollander 

 
Spekkie en Sproet gaan naar de bruiloft van  
Spekkies nicht. Het feest wordt gehouden op een groot 
schip dat vele wereldzeeën heeft bevaren en er lopen 
mensen uit alle hoeken van de wereld rond. De bruid 
draagt een kostbare tiara, met diamantjes erop. Maar 
ineens is de tiara verdwenen! Spekkie en Sproet gaan op 
onderzoek uit, maar het schip is enorm, en alle gangen 
zien er hetzelfde uit… 

Fantasia VII – Geronimo Stilton 

 
Fantasia wordt bedreigd door de Zwarte Parel  
Tovenaar: een boze tovenaar die na duizend jaar 
gevangenschap in de Duistere Draaikolk weer op 
vrije voeten is! Hij zet alles op alles om zeven 
kostbare talismannen, die hem een ongekende 
macht kunnen bezorgen, in zijn bezit te krijgen.  
Feeënkoningin Florina de Fleur aarzelt geen mo-
ment en besluit Geronimo opnieuw om hulp te 
vragen. En zo begint het volgende, bloedstollende 
avontuur, waarin Geronimo duizenden gevaren zal 
moeten doorstaan om te voorkomen dat de  
tovenaar in zijn doortrapte plannetje slaagt!  
Gelukkig krijgt hij daarbij wel hulp van nieuwe  
vrienden. 

De wraak van Lorre – Tosca Menten 
 
Op een dag komt er bij Jops huis een groene papegaai 
aanvliegen. Hij heet Lorre, heeft een houten poot, kan 
prachtig operazingen... en hij is van niemand! Jop en 
zijn vriendin Saar leren Lorre allerlei kunstjes en het 
wordt daar een vrolijke boel. Maar dan is Lorre net zo 
plotseling weer verdwenen. Jop en Saar zijn ten einde 
raad. Is Lorre gewoon weggevlogen, of weet die afschu-
welijke platenbaas Toni Panini er meer van? Is het de 
schuld van de pratende krant Elsie Gember, of is het 
een geintje van Malle Frits? 

 A+ -wo+l+ -i      -er+h+ -t+ -i+l+ -k      v+ -m       

h+ -p      DCT      w+ -e+ -ker      j+ -sb+ -wo+l+ -dr       

     h+ -i+l+ -i      f+ -w+e       

z+ -b+ -mi+ -t+k+ -w+ -dr !!! 

Rebus 


