
Dyslexiekrant 
jaargang 7 - nummer 2 - december 2016 

Wij van het DCTwente wensen  
jullie een fijne kerstvakantie  
toe met gezellige feestdagen  
en natuurlijk een heel  
gelukkig 2017!  

 

We zien jullie graag weer in het 

nieuwe jaar! 



Een leerling vertelt 
 

  Raadsel 

Schrijf de volgende woorden bij de juiste nummers  
in het woordraadsel: 
 
zwijgt, nacht, jacht, acht, jaagt, vecht, vraagt, dicht 
 
1. Hij ….. om snoep.  

2. Het is stil in de ….. 

3. Hij slaat de deur ….. 

4. Mees is ….. jaar oud. 

5. Die hond is voor de ….. 

6. Karin ….. als het graf. 

7. De vos ….. op een haas. 

8. Tom ….. voor de bal. 

 
  

Hoi,  
 
Ik ben Aleyna. Ik ben 11 jaar en ik word in september 12. Ik 
heb dyslexie en ik krijg daar hulp mee met lezen, schrijven, 
maar ook andere dingen. Toen ik er op ging vond ik het niet 
leuk. Bij mij gaat het nu een stuk beter met het schrijven en 
lezen. Ik zit op de Paus Joannes school. Daar is het heel leuk. 
Mijn hobby’s zijn paardrijden, tekenen, knutselen, voetballen 
en buiten spelen. 
 
Groetjes van Aleyna 



Woordzoeker 
 

 De woorden staan van links naar rechts, van rechts naar  
 links, van boven naar beneden, van beneden naar boven  
 en schuin.  

 
 Kun jij ze allemaal vinden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat...  
 

… volgens wetenschappers uit Amerika de Kerstman 822 huizen per seconde moet 
bezoeken om alle cadeautjes ter wereld te bezorgen? Dit betekent dat hij 1046 kilometer 
per seconde moet reizen. Wow! 
 
… het Vrijheidsbeeld het grootste kerstcadeau ooit was? Frankrijk gaf het beeld in 1886 
aan Amerika. 
 
… er ieder jaar bijna 60 miljoen kerstbomen worden gekweekt speciaal voor Kerst? 
 
… de Franse Kerstman Père Noël heet? De Finse heet Joulupukki en de elfjes heten daar 
Joulutonttu. 
 
... het tijdens Kerst zomer is in Australië (en in nog meer delen van de wereld), dus dat het 
daar nooit een witte Kerst zal zijn? 
 
… in Canada de Kerstman zijn eigen postcode heeft, 
namelijk H0H 0H0? Kinderen in Canada krijgen zelfs 
antwoord als ze post sturen naar de Kerstman, maar 
dan moeten ze hun brief wel voor 16 december 
versturen. Het complete adres is: 
 
SANTA CLAUS 
NORTH POLE 
H0H 0H0 CANADA 
 
… ze in India geen dennenboom of spar versieren. In dit 
land worden de bananenbomen versierd met 
mangobladeren en olielampjes! 
 
… er in Nederland drie miljoen kerstbomen per jaar worden verkocht? 
 
… de Kerstman uit Amerika komt? Santa Claus brengt met zijn arrenslee, die getrokken 
wordt door rendieren, alle cadeautjes bij iedereen thuis in de sokken die de kinderen bij 
de openhaard hebben opgehangen. 
 
… de allergrootste kerstboom van Nederland in IJsselstein staat? Ieder jaar wordt daar de 
tv-zendmast versierd met 121 lampjes. De mast is maar liefst 375 meter hoog. 
 

 



  
Lekker lezen 



Dyslexiekanjers 
 
 

  

 Bikkel   
 
 Bikkel is mijn hondje 
 Hij geeft ons soms een bijtwondje 
 Beagle is zijn ras 
 Hij drinkt graag uit een regenplas 
 Hij lust graag zijn kluif 
 Dat is beter dan een druif 
 Bikkel slaapt de hele dag door 
 maar dat doet hij ergens voor 

       Marit Bijker, 10 jaar 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

Hoi, ik ben Femke Baalhuis. Ik ben 10 jaar (bijna 11 jaar) en zit op 
de Kingschool in groep 7 in Denekamp. Ik heb 1 jaar dyslexie-
training van Inge. Ik doe iedere week erg mijn best om het huis-
werk te maken en veel te lezen. Het gaat steeds beter met lezen 
en ook met de woordjes. Mijn favoriete boeken zijn: Superjuffie, 
Dagboek van een Muts en de Waanzinnige Boomhut met .. ver-
diepingen. Lezen met Superboek vind ik echt een super uitvinding. 
Mijn hobby’s zijn: volleybal, turnen, piano spelen en lekker buiten 
spelen. Ik ben ook heel gek op dieren. Wij hebben een hond Boet 
en 2 konijnen Hip en Pip. 
Ik krijg op school vaak opdrachten om een eigen verhaal te schrij-
ven. Als je dyslexie hebt, is het best moeilijk om dat foutloos te 
maken. Een verhaal bedenken vind ik niet moeilijk, want ik heb 
fantasie genoeg. Inge heeft mij ook een opdracht gegeven om een 
verhaal te schrijven. Dat is het verhaal over een boomhut van 
meer dan 200 verdiepingen geworden. Veel leesplezier. 
 

Groetjes van Femke 



 

 

 

   

De boomhut met meer dan 200 verdiepingen 
 
Er was eens een boom, maar dat was geen gewone boom. Het is een booooooooooooomhut!!!!!!!!!!!!!  
Een boomhut met volgens mij 200 verdiepingen. Misschien nog wel meer, maar ik had geen zin meer om  
verder te tellen en ik was de tel kwijt. De boomhut staat op een onbewoond eiland, want niemand mag  
hem zien. Dat is moeilijk met meer dan 200 verdiepingen, daarom heb ik hem op een onbewoond eiland  
gebouwd. De boomhut ziet er zo uit: 
Op de eerste verdieping is de keuken en daar staan alle eetbakken van de dieren. 
Op de tweede verdieping is de slaapkamer van mijn mama en papa.  
Op de derde verdieping woont Boet, dat is mijn hond. 
Op de vierde verdieping is de lees en leerhoek. 
 
Ik woon daar met heeeeeeeeel veeeeeeeeel dieren en knuffels. En er is ook een knuffelwinkel waar de  
knuffels worden gemaakt en tot leven worden gebracht. 
 
En op de 199ste verdieping woont Lieke mijn zus. 
En op de 200ste  verdieping woont Ruben mijn broer. 
En op de allerlaatste verdieping, ik weet niet welke, maar daar woon ik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet alleen op de boom en in de blaadjes, maar ook in de stam is een geheime doorgang. Als je daar in 
gaat kom je onder de grond uit. En er is een glijbaan. Als je daar in gaat ben je helemaal van de wereld. 
Je gaat dan onder de grond door en je bent minimaal 4 uur onderweg. Er is nog een andere glijbaan. Als 
je daar in gaat, ga je in de douche. Je wordt daar helemaal nat, maar als je er uit komt ben je helemaal 
droog. Er is ook een zwembad. Die neemt heel verdieping 5 in beslag. We hebben ook een eetzaal met 
heel veel obers die het eten voorverwarmen. Maar we halen het liefst ons eten uit de zee. We vissen 
daar heel vaak. En we zwemmen ook in de zee. 
 
Je zult je nu afvragen hoe die boom dit volhoudt, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is al 2 keer ingestort  
en in de grond gezakt, maar we hebben hem gewoon weer opgebouwd. Dit duurt niet heel lang, want 
alle dieren en knuffels helpen mee en dan gaat het heel snel. 
 
Als je meer wilt zien van de boomhut met meer dan 200 verdiepingen, kom dan gezellig langs.  
Het adres is Onbewoondeilandweg nr. 200a. Tot gauw! 
 
Dit was het verhaal van de boomhut met meer dan 200 verdiepingen.  
 
Schrijfster: Femke Baalhuis 
Illustrator: Femke Baalhuis 

 

Verhaal 



       Kleurplaatmm 



Dyslexiekanjer   
  

Ik ben Casper Kleinhout. Ik ben 10 jaar oud en ik hou van stoomtreinen en ik zit op  
judo. Laatst had ik een wedstrijd en ik werd eerste. En omdat ik veel van stoomtreinen 
af weet wil ik jullie iets vertellen.  
Vroeger toen de eerste stoomlocomotief in Nederland kwam waren mensen bang. 
Maar er waren ook voorstanders van de stoomtreinen. Maar de eerste trein was niet 
in Nederland uitgevonden maar in Engeland en die heet de Arend. O ja wat ik ben  
vergeten te vertellen dat ik een eigen treintje heb die heet Denise.  
Nu ga ik jullie vertellen hoe een stoomtrein werkt. Je hebt water nodig dat doe je er 
eerst in. Daarna doe je er kooltjes bij en je smeert olie op de wielen. En dan doe je er 
vuur in. Het vuur maakt het water heet en dan krijg je stoom. En de stoom gaat naar 
de zuigers en de stoom duwt de zuigers heen en weer en dan gaat de trein rijden.  
 
Groetjes Casper  

Rebus 

Oplossing:   



 

 
Het is winter en twee oenen zijn in de sneeuw een sneeuwpop aan het maken.  
De ene oen gaat even naar binnen en laat de deur open staan.  
Roept de andere oen: ‘Hé, doe de deur eens dicht. Het tocht hier buiten!’ 
 
Waarom moet je nooit een rotje uitdagen?  
Hij heeft een kort lontje!  
 
Twee ijsberen lopen door de woestijn. ‘Tjonge, het moet hier wel ontzettend glad zijn.’  
‘Hoezo?’ 
‘Nou, moet je zien hoeveel zand ze hebben gestrooid.’ 
 

 

Wat vind je wel in december, maar niet in de 
andere maanden van het jaar?  
Antwoord: De letter D 
 
Midden in de winter klimt een slak in een 
kersenboom. Een koolmeesje ziet hem en vraagt: 
‘Wat moet jij in een kersenboom?’ De slak 
antwoordt: ‘Kersen eten.’ Het koolmeesje zegt 
verbaasd: ‘Maar die zijn toch nog niet rijp?’  
Slak: ‘Als ik boven ben wel!’ 
 

Hoe komt het dat de Kerstman nooit vooruit gaat? 
Hij roept altijd ‘Ho, ho, ho!’ 
 
‘Mam, krijg ik met Kerst een nieuwe knuffel?’  
‘Maar lieverd, je hebt nog zoveel leuke knuffels.’  
‘Jij krijgt toch ook een nieuwe baby, terwijl ik nog leuk ben, mam?’ 
 
In een winkelcentrum vroeg de Kerstman aan een meisje hoe ze heette en kreeg alleen 
een boze blik. De Kerstman herhaalde de vraag. Tenslotte zei ze verontwaardigd: 'Dat heb 
ik je vanmorgen op school verteld en nu ben je het al vergeten!'  
 

In december zwemt Lars in zee. ‘W-w-w-w-wat k-k-k-koud is het’, bibbert Lars.  
‘Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan.’ 

Moppen 



 
Brownies van Kick 
 
Benodigdheden voor een kleine bakplaat: 
 120 gram roomboter 
 300 gram fijne tafelsuiker 
 150 gram bruine basterdsuiker 
 250 gram pure chocolade 
 2 eetlepels stroop 
 4 eieren 
 2 theelepels vanille extract 
 200 gram bloem 
 40 gram cacaopoeder 
 1 theelepel bakpoeder 
 
Bereiding: 
 Smelt de boter, chocolade, stroop en beide soorten suiker au bain-marie. Laat dit 

mengsel daarna afkoelen. 
 Klop de eieren en vanille extract en voeg het afgekoelde mengsel toe. Meng dit tot 

een gladde boel.  
 Doe de bloem, cacao en bakpoeder in een kom en zeef dit bij het mengsel. Meng het 

tot een glad beslag. 
 Daarna het beslag op een kleine bakplaat gieten of in een schaal van 40x40 (niet  
    vergeten om er bakpapier onder te doen).  
 Doe de brownie nu 25 minuten op 190 graden in de oven.  
 
Extra lekker is walnoten door het beslag! 
 
Eet smakelijk!! 
 
Groetjes, 
Kick 
  

Recept 



    Boekentips  

 
 
 
 
 
 

 
 

Fantasia XI: De Duistere Driemaster 
Als Geronimo verkleed als kikker naar een gemaskerd bal gaat, krijgt hij 
ruzie met Duifje en belandt hij pardoes in een fontein. Als hij weer  
bijkomt, weet hij niet wat hem is overkomen: hij is plotseling in Fantasia! 
En dat is natuurlijk niet zomaar, want hij zal aan de slag moeten om  
Florina de Fleur te helpen bij de strijd tegen een mega-mysterieuze  
tovenaar en zijn piraten-handlangers. Gelukkig staat Geronimo er niet 
alleen voor, maar wordt hij geholpen door vriendelijke zeemeeuwen, 
feetjes, kabouters en andere fantasiastische wezens! Vlieg mee op de 
vleugels van je fantasie! 

Veel Mees Kees 
Het boek 'Veel Mees Kees' is een dubbeldikke Mees Kees.  
Mees Kees is stagiair, wat betekent dat hij het meester zijn nog moet leren. 
Maar daar willen de kinderen in zijn klas hem graag bij helpen. Ze leren hem 
dat je best je pauzeboterhammen om kwart over negen op mag eten, als je 
maar op het bord schrijft dat het om een voedselproject gaat. En dat het 
heel handig is als ieder kind maar één rijtje sommen van een taak maakt  
zodat niet iedereen hetzelfde werk zit te doen en je veel sneller klaar bent... 
Mees Kees maakte tien jaar geleden zijn debuut en is sindsdien niet meer 
weg te denken uit de Nederlandse boekenkasten, bioscopen en theaters. De 
vierde film gaat in december in première en in het voorjaar van 2017 start 
een 24-delige tv-serie over Mees Kees, Tobias en alle andere kinderen van 
6b! Met het boek 'Veel Mees Kees' haal je écht heel veel Mees Kees in huis.  

Het rariteitenkabinet  
Groot verzamelboek voor jonge natuurliefhebbers. Welk kind houdt er niet 
van om schelpen te zoeken op het strand, of een vogelei te vinden of - de 
schat der schatten - een fossiel? Om het daarna mee naar huis te nemen 
en het dan uit te stallen in de kast als een soort rariteitenkabinet? De 
grootste natuurhistorische musea zijn vaak ontstaan uit verzamelingen van 
prachtige en ongewone objecten. Het rariteitenkabinet is bedoeld voor 
jonge onderzoekers die graag dingen uit de natuur verzamelen. Kinderen 
kunnen kennismaken met de wonderen der natuurhistorie en ontdekken 
hoe leuk het is om een wetenschapper te zijn. Gordon Grice legt uit hoe 
wetenschappers alles wat leeft onderverdelen volgens het systema  
naturae van Linneaus; hoe je echt goud van nep kunt onderscheiden; hoe 
je vlinders, krabben, veren, spinnen en schedels moet bewaren; waar de 
stekels van een stekelvarken van gemaakt zijn; hoe je dierensporen kunt 
lezen en nog veel meer. Natuurlijk laat hij ook zien hoe je zo'n kabinet kunt 
maken om alles in te bewaren. 


