
 

 

 

 
 

 

DCTwente  
wenst je een  
fijne en zonnige  
vakantie toe!  

jaargang 8 - nummer 1 - juli 2017 



 

 

Een leerling vertelt 

Moppen 

Hoi allemaal! 
  
Ik ben Doua Cherif en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in groep 6 van 
CBS De Zevenster in Enschede. Ik ga na de zomervakantie naar 
groep 7. Mijn hobby’s zijn: tekenen, dansen, knutselen en  
boeken lezen. Mijn favoriete boek is: ‘Tom Groot. Is dat even 
mazzel (of niet?)’. Ik ben nu klaar met de dyslexiebehandeling. 
Ik vond het een gezellige tijd. Ik heb heel veel spellingregels  
geleerd en ik struikel met lezen niet meer over mijn woorden. 
Ik heb nog een tip voor jullie:  
  
Twijfel niet aan jezelf … dan lukt het wel!  

Groetjes Doua  
 

Seizoenen 
De juf 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, lente…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil. 
“Waar blijft de zomer, Jantje?”, vraagt juf. 
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!” 

Eiffeltoren 
Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren?  
Ja, want de Eiffeltoren kan niet springen! 

Vlekken 
Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe tegen de 
andere koe: "Mag ik jouw washandje even lenen? 
Mijn vlekken gaan er niet af!" 

Fietsraadsel 
Waarom zit er een stuur op je fiets?  
Dan hoef je je bel niet vast te houden! 

Goofy 
Mickey vraagt aan Goofy: "Kun jij zwemmen?" 
"Soms!", zegt Goofy. "Waarom soms?"  
"Nou", zegt Goofy, "alleen als ik in het water 
ben!" 

Warm! 
Er zaten twee papagaaien in een kooi. De een zei: ”Ik 
heb het warm”. Zegt de ander: “Ik doe de kooideur 
wel even open.” 



 

 

Kruiswoordpuzzel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van links naar rechts Van boven naar beneden 

1.   Een hert heeft dit op zijn hoofd.  2.   Je liegt niet, maar spreekt de … . 

4.   De herfst, winter, lente en zomer is een …   3.   Wat je zegt als je tegen de koning praat. 

6.   Niet veel, maar … . 5.   Een stad in Brabant. 

7.   Een land in de zee.  9.   De woning van een koning. 

8.   Persoon die een voetbalwedstrijd fluit. 10. Je kunt dit eten als je het kookt of bakt. 

9.   Dit plak je op een wond.   

11. Een vrucht aan de eikenboom.   

12. De baas op een schip.   

Vul de woorden met <ei> in.  



 

 

Kleurplaat 



 

 

F-verhaal 

Geschreven door: Jesse Holsbeek, groep 6 



 

 

Spannend verhaal 

De gruwelijke dyslexie juf 
Geschreven en getekend door: Willem ter Hofte, groep 7 
 

Ik ben Lis en ik ben een meisje van 11 jaar. Vandaag 
ben ik jarig. Ik woon in Krostabanana, een land met 
een rare president. Dit mag ik niet tegen de presi-
dent zeggen, want als ik dat doe moet ik naar een 
onbewoond eiland. Dat wil ik niet, dus hou ik mijn 
mond. Ik zit op een normale school en ik woon in 
een normaal huis. Ik heb dyslexie, want ik lees niet 
al te best. Mijn pa en ma heten Riek en Janne.  
 

‘Kom Lis, je moet naar school!’, schreeuwde Janne. 
‘Ja, ik kom’, zei Lis. Lis rende naar beneden en ging naar school. Ze was blij, want ze 
ging met haar klas naar een museum in Polderdam. Lis kwam op school en de bus 
stond al klaar. Ze ging zitten op haar plek. Meester Hans liep naar de buschauffeur. 
Hij zei dat ze compleet waren. De bus startte en ze gingen op weg. Meester Hans 
liep naar Lis en zei: ‘Jij bent toch jarig, of niet?’ ‘Ja’, zei Lis. Meester Hans liep naar 
de microfoon en zei: ‘Er is iemand jarig in de bus en dat is Lis’. Hij begon te zingen 
‘Er is er één jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij!’ en alle kinderen zon-
gen mee. Het geschreeuw was echt oorverdovend. Lis zat naast haar beste vrien-
din Lisetta. Na 15 minuten rijden zei meester Hans: ‘We zijn er’. De klas stapte uit. 
Lis keek om zich heen. Meester Hans zei dat de kinderen hand in hand moesten 
lopen en goed naar de gids moesten luisteren. Ze gingen het museum in. Lis keek 
om zich heen. In een glazen kast stonden gouden spullen. Het was erg mooi. Mees-
ter Hans zei dat ze nu naar de Egyptische voorwerpen gingen. Daar stonden twee 
jongen die Lis kende, Goos en Dummie. Lis liep naar de jongens toe. ‘Hallo’, zei Lis. 
‘Oh, hallo’, zeiden de jongens. ‘Alles goed?’, vroeg Lis. Meester Hans zei dat ze weg 
gingen. Iedereen kwam naar de bus en Lis ook. Toen Lis weer op school kwam zag 
ze mama zwaaien. Samen met haar moeder ging ze naar huis en toen naar bed.  
De volgende dag ging Lis weer naar school. Haar dyslexie juf vertelde dat ze een 
nieuwe dyslexie juf kreeg. Haar naam was Sisa en ze was de vrouw van generaal 
Sjasliek. ‘Ze is echt lief hoor’, zei haar juf. Dezelfde dag ging Lis naar Sisa toe, maar 
ze was niet zo lief als ze dacht. Sisa was groot, keek je streng aan en haar haar was 
zwart. Toen Lis van school naar huis liep, pakten twee mannen haar vast. Het wa-
ren twee grote sterke mannen zag Lis. Ze was bang dat ze ontvoerd werd, maar 
toen Lis de politie hoorde gingen de twee mannen weg.  



 

 

 Uit de jaszak van één van de mannen viel een briefje. Lis pakte het en ze las: ‘Pak het 
meisje Lis. Groeten Sisa’. Lis schrok. ‘Is mijn dyslexie juf een ontvoerder?’, zei Lis met 
overslaande stem. Lis rende naar huis. Toen ze thuis kwam vroeg Janne of alles goed 
was. ‘Ja’, zei Lis want ze wilde niet dat haar moeder en vader er iets van wisten. Lis 
wilde het zelf oplossen. Ze zou Sisa een poepie laten ruiken. Lis dacht na waar Sisa 
zou kunnen zijn. Ze keek naar het briefje en ze zag op de achterkant ‘school Spina-
ker’ staan. Daar moest Sisa zijn! Lis pakte haar fiets, maar ze dacht na. ‘Moet ik geen 
vrienden inzetten?’ Ze haalde de buren, Goos, Dummie en Lisetta op. Samen gingen 
ze naar de school. Lis pakte het briefje en keek nog eens goed. Er stond nog iets op. 
Er stond ‘achter de school’. Ze liepen er naar toe en zagen een deur. Ze maakten de 
deur open en ze zagen een heleboel kinderen vastzitten aan een soort kabel. Ze lie-
pen voorzichtig verder. Aan de muur hing een briefje en daar stond op: ‘Als de kin-
deren aan het apparaat 2COQ vastzitten, doen ze alles wat je zegt’. Aan de andere 
kant stond het plan van de dyslexie juf. De kinderen moesten een boot maken om 
generaal Sjasliek te redden van het eiland. Achter de deur waren inderdaad kin-
deren een boot aan het bouwen. Lis zag een stroomapparaat. Als ze de stroom uit 
kon zetten, zou ze de kinderen kunnen redden! Ze sloop naar het apparaat en keek 
hoe het uit moest. Hmm ze had een bom nodig, maar hoe kwam ze aan een bom? In 
de kist naast Lisetta lag een bom. Lis gebaarde dat Lisetta haar de bom moest geven 
en een aansteker. Lisetta snapte het meteen en gaf Lis een bom en een aansteker. Lis 
stak de bom aan en rende weg. De bom ontplofte en de kinderen waren weer nor-
maal. Sisa was erg boos. Lis schreeuwde dat de kinderen naar de uitgang moesten 
rennen. Dat deden de kinderen en Lis, de buren, Dummie, Goos en Lisetta ook. Ze 
waren vrij en ze gingen allemaal naar huis. En dat was het eind. 
     
 
 
 



 

 

Woordzoeker 

  Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!  



 

 

Lekker lezen 



 

 

Dyslexiekanjers! 

De mooie jurk   
Geschreven door: Sofia Steen, groep 7 
 
Toen Anouk na de zomervakantie weer naar school ging was ze benieuwd wie de nieuwe kinderen waren. 
Ze zag een paar jongens voetballen en ze zag wat meisjes kletsen. Iedereen was lekker aan het spelen, 
maar er was één meisje die dat niet deed. Anouk liep erheen en vroeg of ze het spannend vond. Het meis-
je keek op van haar mobiel en zei “een beetje” en keek weer op haar mobiel. Anouk ging naast haar staan 
en keek mee. Ze vroeg “wat doe je?” Het meisje zei “kleding ontwerpen, dat vind ik leuk”. Voordat Anouk 
meer kon vragen ging de bel. Toen ze naar school liepen zei het meisje “ik heet trouwens Lily”. In de klas 
gingen ze naast elkaar zitten. De les begon. Na de les gingen ze verder kletsen. Anouk zei “ik hou ook van 
kleding ontwerpen”. “Ha ha, dat is leuk” zei Lily “zullen we anders vanmiddag iets samen ontwerpen?” 
“Goed idee” zei Anouk. Anouk had van de andere lessen niet veel gehoord. Ze moest te veel aan vanmid-
dag denken. Na school ging ze bij Lily spelen. Lily liet haar zien wat ze aan het maken was. Het was een 
jurk. Ze was nog niet zo ver dus hielp Anouk haar. Het werd een leuke stoere jurk. Ze zette de jurk op In-
stagram. Een week later kregen ze een mail van CoolCat dat ze de jurk in het echt wilden maken. Hun 
droom was uitgekomen.  
  

Als ik voor een dag met iemand mag ruilen... 
Geschreven door: Mirne, groep 7 
 
Voor mij is dat Kristina Erman, want zij is een goede verdediger van FC Twente. Ik heb met haar hand in 
hand gelopen, toen wij met Emos mee mochten lopen met hun wedstrijd. Dat was FC Twente tegen FC 
Bayern München. Het was heel leuk. Misschien ken je haar niet, want ze is Engels. Ze kwam ook naar 
Emos met Mout Roetgerink. Aan het eind kon je een handtekening vragen en ik heb van beide spelers een 
handtekening. Ik vond het die dag heel leuk. Ik heb Engels met haar gepraat en ik was ook een beetje 
bang dat ik wat verkeerd zei. Ik vond het heel spannend toen ik haar zag. Toen ik bij haar in het groepje 
kwam was ik heel blij want dan kon ik met haar praten. Toen we een partijtje gingen doen kwam ik ook 
nog bij haar in het team. Dat was heel gaaf, want ik had vaak gescoord door ballen die zij gaf.  
 

Lettersoepjesdag 

Geschreven door: Lars Hoekstra, groep 5 

 
Heb jij ook wel eens zo’n stomme dag? Dat alle letters door elkaar gaan? Dat zelfs alle cijfers een beetje 
door elkaar gaan? Op zo’n dag wil niks: het lezen gaat niet goed, spellingsopgaven zijn dan niet te doen, 
zelfs rekenen kan dan soms lastig zijn.  
 
Wat is er aan de hand? 
Waarom lijken de letters zo klein? 
Waarom is alles vandaag zo moeilijk? 
 
Het lijkt wel of alles door elkaar gaat. Het lijkt wel een soepje van letters en cijfers.  
Ik noem het lettersoepjesdag!! 
Lettersoepjesdag is een stomme dag. Je kunt er helemaal niets aan doen. 
Het goede nieuws is, morgen is de soep vast weer op en is het weer een normale dag. 



 

 

 

Lettersoep 

 

Ingrediënten 
 1 groentebouillontablet 

 ½ liter water (kokend) 

 1 ui 

 2 stengels bleekselderij 

 2 worteltjes 

 2 el olijfolie 

 500 ml gezeefde tomaten (passata) 

 100 g letterpasta of lettervermicelli 

 8 blaadjes verse basilicum 

 peper en zout 

 4 volkoren soepstengels 

 
 

Bereiden 
1. Doe het bouillonblokje in een maatbeker en giet er een halve liter kokend water bij. 

2. Roer net zolang tot het blokje helemaal is opgelost. Pel de ui en snij hem in kleine stuk-

jes. 

3. Snij de stengels bleekselderij en worteltjes in dunne plakjes. 

4. Maak de olijfolie warm in een pan op het vuur en doe de ui, de bleekselderij en de wor-

teltjes erin. Bak ze 5 minuten. 

5. Doe de gezeefde tomaten en de bouillon erbij en wacht tot alles kookt. Zet het vuur laag 

en laat de soep 5 minuten zachtjes koken. 

6. Kook de lettervermicelli, op de verpakking staat hoe je dat precies doet. Strooi een beetje 

peper en zout over de soep. Snij de basilicum in reepjes. Strooi de gekookte lettervermi-

celli en de basilicumreepjes in de soep. Serveer de soepstengels erbij. 

 

Weet je wat er zo leuk is aan deze soep?  

Op de rand van het bord kun je je eigen woorden leggen…  

Een keer iets anders dan schrijven op papier! 

Recept 



 

 

Leesbingo 

  
  
  

  

  
  

… op het 
strand 

  
  

… naast een 
parasol 

  
  

… in de  
hangmat 

  
  
  

  
  

… onder de 
tafel 

  
  

  
  

… met mijn 
zwemkleding 

aan 

  
  

… op de 
schommel 

  
  

… bij het licht 
van een  
zaklamp 

  
  

… in een  
stripboek 

  
  

… in mijn  
pyjama 

  
  

… bij het 
zwembad 

  
  
  
  
  
  

  
  

… samen met 
mijn huisdier 

of knuffel 

  
  

… in de tent / 
caravan 

  
  

… met iets op 
mijn hoofd 

  
  

  
  

… in de auto, 
trein of  

het vliegtuig 
 

  
  

… met een  
lekker drankje 

naast mij 

  
  

… in mijn  
dyslexiekrant 

  
  

… op een  
luchtbed 

  
  
  
  

  
  

… met een  
ijsje in mijn 

hand 

  
  

… samen met 
papa of mama 

  
  

… op mijn  
lievelingsplek 

  
  
 

Ik lees 15 minuten... 



 

 

Verhaal 

Eline heeft met de woorden uit ‘Lezen met Teun 1’ een eigen verhaal gemaakt. Hieronder lees je 
haar verhaal. 
 

Beau en het raadsel 
Beau staat ’s morgens bij het treinstation te wachten op de trein. Ze 
gaat logeren bij haar opa en oma op Texel. Ze kijkt op haar horloge, de 
trein is laat. Daar komt de trein aan. “Snel instappen”, roept de machi-
nist. Beau pakt haar bagage. Ze gaat de trein in. Er zitten veel passa-
giers in de trein. Beau gaat zitten. “Deze trein gaat richting Leeuwar-
den”, roept de machinist door de intercom. Na tien minuten stopt de 
trein bij het volgende station. Naast Beau gaat Jack zitten. Hij gaat ook 
naar familie op Texel. Na een tijdje rijden ze het centrum van Leeuw-
aarden in. “Eindstation”, roept de conducteur. Ze zijn er nog niet. Nu 
moeten alle reizigers voor Texel nog met de bus verder over de Afsluit-
dijk naar Den Helder. En daar vertrekken ze. Na een tijdje staan ze in de 
file. Terwijl ze stilstaan, besluiten Jack en Beau te gaan lunchen. Ze 
eten broodjes met jam, drinken chocolademelk en delen een sinaasappel en kiwi’s. Het is net 
een kleine picknick in de bus. “Van reizen word je hongerig en dan eet ik het liefste een pizza 
met broccoli, ananas, kaas en tomatensaus”, zegt Jack. Beau vindt pizza helemaal niet lekker. Zij 
eet veel liever vissticks. 
Ondertussen zijn ze bij de boot aangekomen. Gelukkig ligt de boot nog aan de kade en kunnen 
ze nog net op tijd mee. De boot is heel groot vinden Jack en Beau. Na 20 minuten zijn ze al bijna 
bij Texel. “We zijn er”, roept Beau uiteindelijk. Beaus opa en oma staan al te wachten. Beau en 
Jack verlaten de boot. Jack gaat alleen met de bus verder naar zijn zus en Beau rent naar haar 
opa en oma die al van ver staan te zwaaien. Oma heeft een zak met lolly’s meegenomen. Ze zijn 
bordeaux van kleur. “Hmmm, lekker bosbessensmaak”, zegt Beau. Oma lacht en zegt: “Kom 
Beau we gaan naar de manege daar heb ik een verrassing”. Beau is nieuwsgierig. “Is het inge-
pakt in cadeaupapier?” vraagt ze. Oma moet weer lachen. “Nee, dat zal niet best zijn”, zegt oma 
met een lach. Beau snapt er niets van. “Mag ik dan wel raden?” vraagt ze. “Je mag drie vragen 
stellen en één keer raden”, zegt oma. “Kan het bewegen?” vraagt Beau. Oma knikt. “Zitten er 
batterijen in?” vraagt Beau. Oma gniffelt geheimzinnig. “Nee”, zegt ze. “Heeft het poten?” 
“Nee”, zegt oma. “Maar wel vier benen”. Wat heeft er nou vier benen denkt Beau. Oma maakt 
er wel een echte puzzel van of zou ze een geintje maken? “Dat was je derde vraag nu moet je 
raden”, zegt oma. Beau kan geen oplossing bedenken. “Ik weet het niet”, zegt ze. “We hebben 
een nieuwe pony op de manege en die komt uit Friesland”, zegt oma. “Maar een pony heeft 
toch geen vier benen maar vier poten”, zegt Beau. “Pony’s zijn edele dieren”, zegt oma. “En bij 
edele dieren noemen ze de kop een hoofd, de bek een mond en de poten, benen”.  “Dat is ge-
meen, dat wist ik niet!” zegt Beau. “Dan heb je vandaag iets geleerd kleine slimmerik”, zegt opa 
met een grote lach.  
Wist jij het antwoord op het raadsel van oma? Wist jij dat de kop van een paard een hoofd 
wordt genoemd en de poten van een pony benen worden genoemd? Wist jij het? Dan ben je 
een echte slimmerik. Wist je het niet, dan heb je nu iets speciaals geleerd over paarden en po-
ny’s.  



 

 

 Boekentips  

Rebus 

Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige nieuwe boomhut 
van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen bijgebouwd, waar-
onder een carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een 
stadion voor ALLE SOORTEN BALSPORTEN, Andyland, Terryland, een 
zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en een openlucht-
bioscoop. Dus waar wacht je op? Kom naar boven! En vind je de koe op 
elke pagina? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de 
achtenzeventigste verdieping. 9 – 12 jaar 

Een geheimzinnige dame met een zwarte sluier... 
Opa Weerwolf is smoorverliefd! Dolfje vertrouwt het 
niet. Wie is die vreemde dame? Ze voert iets in haar 
schild, Dolfje weet het zeker. Maar ook Timmie en Leo 
doen anders dan anders. Komt het soms door die gekke 
weerwolfmaan, hoog in de lucht? 8 – 11 jaar 

De meester van groep zeven is ziek. De vervanger kan de klas niet 
aan en er wordt volop geruzied en gepest. Een paar kinderen pro-
beren tevergeefs om er iets aan te doen. Bij toeval ontdekt Dag-
mar dat er bij Sarah thuis rare dingen gebeuren, maar ze moet be-
loven haar mond te houden. Op een dag loopt het zo uit de hand 
dat Dagmar haar belofte verbreekt. En dan komt groep zeven toch 
eensgezind in actie. Want dat hun klasgenootje mishandeld wordt, 
dat pikken ze niet! 9 – 12 jaar 

m=v -p ple+ 
b=z 

-p j+ 
-i 

va+ 
s=n 
+ie! 


