
 

 
 

 

In dit nummer vind je 

onder andere: 

Het is bijna zover! 
Nog een paar dagen en het is vakantie... 
 
De vakantie is gepland! Je hebt je 
tassen ingepakt, de hond logeert bij 
oma en je hebt je zwemkleren vast 
aangetrokken. Het is bijna zover, 
de zomervakantie komt eraan!   De 
perfecte tijd om lekker in het 
zonnetje in de tuin te zitten! Pak 
er dan ook eens een leuk boek of 
tijdschrift bij! Neem de tijd om 
lekker weg te dromen bij een 
mooi verhaal. Lees snel verder 
in de dyslexiekrant voor goede 
boekentips!  

 
De enige echte dyslexiekrant 

 

Voor je ligt de alweer de tweede editie 
van de dyslexiekrant van het Dyslexie 
Centrum Twente. In deze krant vind je 
niet alleen een hele mooie F-foef en een 
aantal leuke ‘wist-je-datjes’, maar er 
staan ook een heleboel handige en leuke 
opdrachten in. Dus, lig je lekker in je 
hangmat in de zon, pak dan de krant er 
eens bij en breek je hoofd over alle 
opdrachten! Kijk ook eens naar onze 
boekentips, los de rebus op en kleur de 
kleurplaat. Genoeg te doen deze zomer. 
Geniet van het lekkere weer, de 
zwembaden en de rest van je vakantie!  

 

 
 

  F-foef  

  Woordzoeker 

  Kleurplaat 

Dyslexie 
 

Is dat zoiets als geen letters in je soep 
lusten? 

 
Loesje 

Dyslexiekrant 
Informatiekrant dyslexiebehandeling * jaargang 1 * nummer 2 * juli 2010 



Even voorstellen... 

 

Het team van het dyslexiecentrum blijft maar groeien. Er komen steeds meer 
behandelaars bij, zodat we zoveel mogelijk kinderen dyslexiebehandeling kunnen geven. 
Op de foto zie je het bijna complete team van DCT. Van links naar rechts: Wies, Annelie, 
Phyllis, Stephanie, Linda, Mariët, Dorien en Nienke. Een aantal collega’s staat niet op 
de foto, maar behoren zeker tot ons team: Hanneke en Janneke. Ook Inge zal ons team 
na de zomervakantie komen versterken.  

Een nieuwe website! 
Het Dyslexie Centrum Twente heeft sinds kort een eigen website! www.dctwente.nl 
De website is niet alleen bestemd voor ouders en leerkrachten, hij is ook bedoeld voor 
jou! Op de website vind je onder andere informatie over wat dyslexie is, hoe dyslexie 
gesignaleerd kan worden, hoe en wanneer een onderzoek aangevraagd kan worden en 
hoe een behandeling eruit ziet. 
Ook vind je op de website de 
digitale dyslexiekrant! Zo kan je de 
dyslexiekrant ook eens aan je 
meester of juf laten zien.  
Op de website wordt ook de meest 
recente informatie van het DCT 
weergegeven.  Je v ind t  e r 
bijvoorbeeld een vacature voor 
behandelaars. We zijn op zoek naar 
psychologen, orthopedagogen of 
logopedisten! Ken je iemand die 
graag dyslexiebehandeling zou 
willen geven, laat het ons dan 
weten! Kijk dus op www.dctwente.nl. 
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Wist je dat? 
Wist je dat…. kinderen met dyslexie moeite hebben met lezen en/of spelling? 

Wist je dat…. kinderen met dyslexie langzamer lezen dan kinderen zonder dyslexie? 

Wist je dat…. je meer fouten maakt in het spellen en lezen als je dyslexie hebt? 

Wist je dat…. dyslexie ‘niet goed kunnen lezen’ betekent? 

Wist je dat…. mensen met dyslexie niet minder slim zijn dan mensen die het niet hebben? 

Wist je dat…. er meer jongens zijn met dyslexie dan meisjes? 

Wist je dat…. dyslexie wordt veroorzaakt door iets in je hersenen? 

Wist je dat…. het voor mensen met dyslexie lijkt alsof ze de woorden voor de  

     eerste keer lezen? 

Wist je dat…. er geen pillen zijn tegen dyslexie? 

Wist je dat…. dyslexie nooit weggaat? 

Wist je dat…. je moet leren hoe je met dyslexie om moet gaan? 

Wist je dat…. er veel hulpmiddelen zijn die het lezen en schrijven makkelijker kunnen maken? 

Wist je dat…. veel bekende mensen dyslexie hebben? Hieronder staan de namen en foto’s van 

een aantal bekende mensen met dyslexie. Zet een streep van de naam naar de juiste foto! 
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Jacques Vriens, de bekende 
kinderboekenschrijver van de Meester 
Jaap boeken! 

Tom Cruise, een Amerikaanse acteur, 
bekend van de films Mission Impossible. 

Whoopy Goldberg, 
een Amerikaanse 
actrice, bekend van 
de film Sister Act. 

Wubbo Ockels, de eerste 
Nederlander in de ruimte. 

Thomas Edison, de uitvinder  
van de gloeilamp.  

Walt Disney, 
oprichter van 
Disney (de 
films en de 
pretparken).   



Frits en Frank fietsen naar Friesland. 

Fleur geeft daar een Fins feest. 

Ze eten daar fijn friet en fruit en drinken een flesje fris. 

Er wordt een film gedraaid over 

een flauwe fee en een foute feeks. 

Ook is er een fitte fret in een fuik. 

Een fraaie fuut fluit een lied. 

  

Frits en Frank geven met een frons een 

flinke fooi aan het fuif fonds. 

Ze zien een felle flits en er klinkt een ferme donder. 

Help! Een tent flap staat in de fik! 

Het is een feit het feest is een flop. 

Iedereen ziet wat flets en heeft geen fut meer. 

Met fok en floep en fop is deze foef uit! 

F-foef van Mitchel! 

Woordraadsel 
Vul het ontbrekende woord in! Schrijf de  
wrede– wraakwoorden bij de juiste nummers in het woordraadsel. 
 
 1 Ik heb een …… op mijn voet.  

 2 Het …. stort in! 

 3 De bovenkant van je voet noem je je …... 

 4 Het varken …. met zijn neus in het zand.  

 5 De wijn smaakt …... 

 6 Ooit neem ik …… op hem! 

 7 …… het er maar op. 

 8 Hij koestert een …… tegen haar.  

Kies uit: wrat, wreef, wrak, wrok, wroet, wrijf, wrang, wraak. 

Schrijf hieronder de overige wrede-wraakwoorden: 

 
 

1 

2 

3 

5 

4 

6

7 

8 
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F-woorden 
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Woordzoeker f-woorden 

f a n a t i e k f f l o e p f f a F 

f a l e n f u i k i n f i k t r a r 

f f e l ☼ f l u i t g f o u t s e i 

i o e t f o l d e r s u F r i e s t 

j t i e s c f r a a i h u g f ☼ e s 

n o d a k f e r m a f n ! r u j f f 

f f i l e s e e ☼ h e o b t i d l a 

l f i e t s e e f l o p p p f u i b 

u r z z e f l i n k l h f i t f t r 

w u f e F i n s f l e m ☼ o a a s i 

e i o F a l l ☼ o f e e s t k t f e 

e t e ☼ r m g o s o e d f ☼ ☼ a e k 

l o f ☼ p a g e s n l f o l s a i f 

f a k k e l n t i d ! u e F a l t u 

l f a z a n t k e s ☼ t ☼ i l t ☼ u 

a f a t s o e n l f o r s ☼ t e e t 

p ☼ f r o n s f o o i f r i s e u r 

f l a u w f l e t s f o n t e i n r 

falen  
figuur  
fabriek  
fontein  
flater  
fanatiek 
fossiel  
fazant  
fluweel  

Zoek deze f-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! 

fonds 
fut 
fee 
feeks 
fuut 
feit 
fijn 
fiets 
foef 

fel 
ferm 
fik  
fit 
Fins 
film 
fok 
fop 
fors 

Fries 
fuif 
fuik 
fout 
fooi 
flap 
flauw 
fruit 
flets 

Fleur 
feest 
flink 
flits 
flop 
floep 
fluit 
fraai  
Frank 

fret 
Frits 
fris 
frons 
 
 

files  
folders  
fatsoen 
foto  
feiten  
fakkel  
fataal  
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Dyslexiegedicht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is misschien niet te geloven, 
maar bij mij dansen de letters voor mijn ogen. 

Het gaat niet zo goed als bij de rest, 
al doe ik voor 200% mijn best. 

Een 4 voor dictee, ik hoor ze denken; "'Wat is die Jeroen dom.'', 
maar twijfelen aan mijn eigen verstand dat is pas echt stom. 

Ik ben echt niet anders dan een ander kind, 
ik ben alleen maar woordenblind. 

Soms word ik er echt verdrietig van, 
het lijkt alsof ik niks van de spellingsregels begrijpen kan. 

Soms doe ik stoer of vervelend tegen de juf en andere kinderen, 
net alsof ik zo mijn verdriet kan verminderen. 

Want pijn doet het, geloof me maar,  

jullie dictee is af en ik ben weer niet klaar.  

Een proefwerk zie ik met buikpijn tegemoet, 

al doe ik nog zo mijn best, ik weet het gaat niet goed. 

Ze zeggen dat ik ermee moet leren leven, 

en me altijd voor 100% zal moeten blijven geven. 

Nou, ik doe gewoon mijn uiterste best,  

en je zult zien, uiteindelijk word ik beter dan de rest! 

Rebus  

                        H+  -k  +  -ket  !       

                               H+  -p      -v     

                  + -ee  + -i + l+  -s +k    

                       -t  +k+  -w  + -dr  ! 

 
 
! 

 
! 
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Hieronder zie je telkens twee woorden staan. Als je in het midden een nieuw woord 
invult, ontstaan er twee nieuwe woorden! Bij het linkerrijtje krijg je een beetje hulp van 
ons. We hebben opgeschreven uit welke woorden je kunt kiezen. Bij het rechterrijtje mag 
je het helemaal zelf proberen!  
(Hint: de woorden hebben met de zomervakantie te maken!) 

 

  

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! 

Oproep 

Lijmwoorden 

Woordpuzzel 

zwem  ………….  kuip 
zomer  ………….  land  
naakt  ………….  bal 
water  ………….  park 
vlieg  ………….  koffer 
water  ………….  beer 
lig   ………….  tocht 
 
 

wacht  ………….  raadsel 
zonne  ………….  kool  
lucht  ………….  bode 
acht  ………….  tal 
hoofd  ………….  huis 
licht   ………….  water 
zoog ………….  arts 
 
Kies uit: dieren, post, stad, 
bloem, woord, tien, bron.  
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Schr-woorden  

Omcirkel alle woorden met schr! 
 

S en Z-woorden  

ijf 
ip 

oef 

oen 

ift ik 

eef 

aap 

aal 

am 

Trek de woorden met een streep naar de juiste beginletter. 
 

S Z 
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Kleurplaat 



Verlengingsregels 
Maak de woorden af, kies uit: nkt of ngt. 
 

pro…..      zi…..      hi….. wr…..    de….. 
 
 
 
 

 
sche…..  dri…..    ha…..      spr…..   zi…..         bo…..        dr….. 

 
 
 

Maak de woorden af, kies uit: cht of gt. 
 
va…..      li…..   la…..!!       knaa…..  vee…..    vru…..     vlie….. 

 
 
     zui…..  zaa…..  spuu…..      stij….. 
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Start bij de grote pijl 
en zoek je weg 
naar de uitgang! 
Onderweg kom je 
letters tegen! Deze 
letters vormen 
samen een zin.  
Succes! 
 

      Vul in: au of ou. 
        

           p…...k   l…...w   z…...t 
     p…...w   bl…...w  vr…...w 
     kl…...w  g…...d   f…...t 
     r…...w !!  m…...w  k…...w 
     r…...w !!  g…...w   n…...w 
 

Omcirkel alle ei-woorden. 
 

 

 

      
 

Doolhof! 
         
         
        

De gedichten 



Boekentips - series 

Zoek de 10 verschillen 
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In de dyslexiekrant geven we een aantal  
boekentips! Deze keer geven we tips voor 
leuke series! 
 
Ongeveer AVI 5:   Ongeveer AVI 8: 
De beestenbende   Geronimo Stilton 
De boze heks   Kippenvel (junior) 
Koen Kampioen   Hoe overleef ik? 
Heksje Lilly 


