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Het team van 
DCTwente  

wenst je een  
fijne en zonnige  

vakantie toe!  

 

Het is bijna zover! De zomervakantie 
komt eraan! Je hoeft eventjes niet 
naar school en je hebt tijd om te  

genieten van het mooie weer. De 
perfecte tijd om lekker in het  

zonnetje te zitten en deze  
dyslexiekrant erbij te pakken.  

In dit nummer vind je  
onder andere: 
 Puzzels 
 (Strip)verhalen 
 Een kleurplaat 
 Een woordzoeker 
 En nog veel meer! 



VAKANTIEVERHAAL 
Mijn vriend Henk en ik gaan op vakantie naar Frankrijk. Op de route 
kwamen we de douane tegen en we moesten onze paspoorten laten 
zien. Na de controle konden we onze route vervolgen. Het werd een 
spectaculaire rit door Frankrijk. Eerst kwamen we door een bergachtig 
gebied. Henk was de chauffeur en was nog nooit door de bergen 
gereden. Hij ging langzaam omhoog en razendsnel naar beneden. 
Onderaan de berg kwamen we in een leuk klein dorpje aan. Wij gingen 
wat eten bij een Frans restaurant. We vroegen om de menukaart. Er 
stonden alleen rare Franse gerechten op. Uiteindelijk hebben we wat 
besteld. De ober kwam aan met twee borden met slakken. Brrrrrrrr! Ik at 
het niet op, maar Henk wel. We zijn in de auto gestapt en reden verder. 
Na een paar uur kreeg Henk gigantisch last van zijn maag. Toen hebben 
we heel snel een hotel opgezocht. Op de hotelkamer ging hij naar het 
toilet. Henk heeft er zeker wel een uur gezeten. Daarna was het 
verstandig om even een bezoekje te brengen aan de douche.  
De volgende dag gingen we weer verder naar het zuiden. Na uren in de 
auto te zitten, kwamen we aan in Agde. Henk parkeerde de auto op het 
trottoir bij het strand. Enthousiast pakten we de badhanddoeken en 
gingen op het strand liggen. Door de lange reis waren we zo moe dat we 
als een blok in slaap vielen. Na een paar uur werden we wakker. Henk 
was zo rood als een kreeft. Ik ben naar de auto gelopen en pakte de 
zonnebrandcrème en smeerde hem hiermee in. Op de hotelkamer 
aangekomen hebben we onze spullen uitgepakt en zijn we lekker gaan 
slapen. De volgende ochtend kregen we een lekker ontbijt. We vonden 
de croissants het lekkerst. Na onze geweldige 
strandvakantie hebben we van het overgebleven 
geld een paar souvenirs gekocht.    
                                 

    Bryan Smit  

Opdracht: markeer alle Franse leenwoorden  



WOORDZOEKER 
 Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!  



KLEURPLAAT 



DYSLEXIEKANJER 
Hallo allemaal, ik ben Rick Hartman.  
Ik zit in groep 7 van obs Glanerbrug-Zuid.  
Mijn hobby’s zijn honkbal, gamen en spelen met onze hond 
Puck. Ook speel ik graag spelletjes.  
Ik ga sinds november 2017 naar dyslexie training bij Lydia Roos-
sink. Ik vind haar heel aardig en ze heeft me al heel veel geleerd! 
Zoals je ziet op de foto speel ik honkbal bij de Tex Town Tigers in 
Enschede. Ik speel bij de pupillen 1 en ik vind het super gaaf! Ik 
vind pitchen leuk, maar speel ook 2e honk of het outfield wat ik 
ook leuk vind!  
 
Rick Hartman   

In de zomervakantie is het vaak erg mooi weer, maar soms kan het ook regenachtig zijn. Het is 
dan super leuk en gezellig om samen met jouw vader of moeder iets lekkers te gaan bakken. 
De cupcakes kun je op allerlei manieren versieren. Je hebt hiervoor fondant of marsepein no-
dig (in de supermarkt te koop). Maak een vrolijk zonnetje, hartjes, bloemen of iets anders 
leuks. Maak een foto van jouw te gekke cupcakes en plaats deze op onze Facebookpagina. 
 
INGREDIËNTEN  
125 gram zachte boter 
125 gram zelfrijzend bakmeel 
125 gram kristalsuiker 
2 eetlepels melk 
2 grote eieren 
 
Zo maak je het:  
1. Verwarm de oven voor op 170 graden. Haal de boter en melk vast uit de koelkast. Zet de pa-
pieren cupcakevormpjes klaar op een bakplaat. 
2. Snijd de boter in blokjes en mix dit tot een gladde massa. Voeg daarna de eieren en de melk 
toe. Voeg tot slot het bakmeel en de suiker toe en klop het geheel gedurende 3 minuten tot 
een egaal, luchtig beslag.  
3. Vul de vormpjes tot ongeveer 2/3 en bak de cupcakes ongeveer 20 minuten in de oven. Con-
troleer met een satéprikker of ze gaar zijn. Blijft de prikker schoon, dan zijn de cupcakes gaar. 
4. Laat de cupcakes eerst goed afkoelen voor je ze verder gaat versieren. 
 
Je kunt de cupcakes nog lekkerder maken door 50 g cacao door het beslag te roeren voor cho-
coladecupcakes. Of 100 g gehakte pure chocola voor cupcakes met stukjes chocola. Of 100 g 
frambozen voor frambozenmuffins.  

RECEPT 



 

KRAAK DE CODE 

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL 

€ 



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


PUZZELEN  

TEKENOPDRACHT 
Hoe ziet jouw zomervakantie eruit? Teken jouw leukste momenten in de 

glazen van de zonnebril hieronder.  



REISDAGBOEK 
 



VAKANTIEVERHAAL 
 
Het is ochtend. Familie Adolfsen gaat op vakantie naar China. 
Het is daar een ander klimaat zegt Jasmijns moeder. Ze gaan 

met het vliegtuig. Je mag maar 30 kilo meenemen aan bagage. 
Hoeveel minuten voor dat we bij het vliegveld zijn vraagt      

Susanne nieuwsgierig? Nog 10 kilometer zegt papa. Mag dan 
even de radio aan? Mam ik hoor de sirene zegt Jasmijn.       

Mogen Susanne en ik een glaasje limonade als we op het 
vliegveld zijn. In China heeft mama een idee, we gaan varen 
op een rivier. De bootjes waarin ze varen zijn van een goede 
kwaliteit. Jasmijn en Susanne zitten samen in een bootje en 
komen als eerste aan. Wij zijn de kampioen. Wij mogen naar 
de finale lachen ze. Maar dat was een grapje. Maar ze krijgen wel een   

diploma. Omdat ze het zo goed hebben gedaan. Het was een geweldige 
vakantie. 

 
Jasmijn Adolfsen 

P.S. Met kritiek en figuur konden we niets bedenken. 

 

 

Hoi ik ben Daniëlle en ik ben 10 jaar oud. Ik houd van 
dieren, zoals honden, katten enz. Ik vind dyslexie les 
heeeeeeeeel leuk, omdat mijn dyslexie juf Shirley 
heel lief is. Ik zit op CBS De Zevenster in de wijk 
Twekkelerveld. Mijn hobby’s zijn tekenen en knutse-
len (creatief). Ik heb bij de dyslexieles heel veel ge-
leerd, zoals hoe ik de ‘g’ moet gebruiken, de 's en zo 
kan ik nog wel verder gaan. Ik kan al iets sneller en 
netter lezen. Daar ben ik heel blij mee.  

DYSLEXIEKANJER  



 
 
 

 

 

   

         

  

   

 

LEESBINGO 

Ik lees 15 minuten... 

  
  
  

  

  
  

… 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 

  
  
 



 BOEKENTIPS  

Nog leuke ideeën voor in het volgende dyslexiekrantje?                                   
Geef het door aan je dyslexiebehandelaar! 

‘De Caldera' is het zevende deel in de spannende serie 'Broederband' van 
Grijze Jager-schrijver John Flanagan. De Caldera In dit zevende boek van 
de spannende Broederband-serie vertelt Olaf, de vader van Stig, dat de 
zoon van de keizerin van Byzantos is gekidnapt door piraten. Olaf moet 
hem redden, maar heeft daar wel een schip met bemanning nodig. Al zijn 
hoop is gevestigd op de Reigers. Vulkaan De broederband vaart uit rich-
ting het eiland Santorillos. Daar staat het vrijwel onneembare piraten-
fort: boven op een klif aan een lagune, die is gevormd in de krater van 
een calderavulkaan. De Reigers beginnen aan een spectaculaire reddings-
actie als de vulkaan roet in het eten dreigt te gooien. 10-12 jaar 

Madelief en Jonas zijn op vakantie in Oostenrijk. Als ze stiekem 
de berg opgaan, gaat de kabelbaan kapot. Ze kunnen niet meer 
naar beneden! Moeten ze de nacht echt alleen in de bergen 
doorbrengen? Gelukkig zien ze lichtjes schemeren tussen de bo-
men. Maar wat is dat voor een gebouw? En wat doen al die kin-
deren daar? 6-9 jaar 

Een grappig en spannend verhaal over de kracht van boeken. Olle-
ke Piekma woont in Plummert, een dorp waar nooit iets spannends 
gebeurt. Totdat zijn gemene klasgenootje Aurora ineens niet meer 
op school komt. Lekker rustig, denkt Olle. Maar als er nog meer 
kinderen verdwijnen, waaronder zijn eigen zusje, staat het hele 
dorp op zijn kop. Olle gaat samen met zijn beste vriendin Bibi en 
zijn opa Bram op onderzoek uit. Al snel komen de drie erachter 
dat er in hun dorpsbibliotheek vreemde dingen gebeuren.  

Vanaf 8 jaar. 


