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

Het team van DCTwente
wenst jullie een fijne
kerstvakantie toe met gezellige
feestdagen en natuurlijk een heel
gelukkig 2019!
We zien jullie graag weer in het
nieuwe jaar!

Het is bijna zover! De feestdagen
komen eraan! Je hoeft eventjes niet
naar school en je hebt tijd om
samen te zijn met je familie en
vrienden. Na een middag in de
sneeuw spelen is het de perfecte
tijd om deze dyslexiekrant erbij te
pakken en een kopje warme
chocolademelk te drinken.
Veel (lees)plezier!
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DYSLEXIEKANJER
Sven heeft een leuk kerstverhaal geschreven.
Er was eens een meisje en ze heette Fleur. Ze
was samen met haar ouders op weg naar haar
oma om Kerstmis te vieren. Bij haar oma kreeg
ze een speelgoedpop waar ze vadertje en
moedertje mee kon spelen. Opeens ging de bel
en daar stond een kerstboom voor de deur. En
degene die hem had neergezet was weg
gelopen. De kerstboom was kaal en ze lachten
allemaal. Oma zei tegen Fleur: ga jij de slingers maar halen. En de slingers
begonnen te balen van een boom zonder naalden. Ook de kerstman was
niet blij en hij haalde zelfs Rudolf erbij. Oma was heel slim en fijn, ze
plakte de naalden allemaal met een druppel lijm.

OEFENING
Lees de woorden en geef de woorden die bij elkaar horen dezelfde kleur.
Bijvoorbeeld: kerst en boom = kerstboom.
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WOORDZOEKER
Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!
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KLEURPLAAT

DYSLEXIEKANJER
Orlando (groep 7) heeft met de au-woorden een verhaal gemaakt. Veel leesplezier!
Er was eens een auteur die woonde in Australië. Hij was op weg naar een restaurant.
Op de parkeerplaats bij het restaurant zag hij een vrachtauto. De chauffeur van de
vrachtauto nam een pauze. Nauwkeurig liep de auteur naar het restaurant. Bij de
ingang van het restaurant zag hij ook nog een astronaut. Hij stond naast een automaat
die gevuld was met kauwgom. De auteur nam plaats in het restaurant. Na een tijdje
kwam de serveerster en vroeg wat zijn keuze was. Hij antwoordde: 'Ik wil
graag kabeljauw, rauwkost en augurk'. Hij krabde zich aan zijn wenkbrauw en maakte
een salto! Iedereen in het restaurant gaf een applaus.

RECEPT KERSTBOOMSPRITSEN
De lekkerste spritsen bak je zelf. Versier ze met chocolade en parels voor een extra
feestelijk resultaat.
Ingrediënten
1 vanillestokje
250 g ongezouten roomboter
150 g witte basterdsuiker
300 g tarwebloem
1 mespunt zout
1 middelgroot ei
250 g pure chocolade 72%
1 el zilveren parels (potje 42 g)
Bereiding
Verwarm de oven voor op 150 °C. Bekleed 2 bakplaten met bakpapier. Halveer het
vanillestokje in de lengte en schraap met de punt van een mes het merg eruit. Klop
met een mixer het merg, de boter en suiker tot het wit en luchtig is. Meng de bloem,
het zout en ei er snel door. Schep het beslag in een spuitzak met een gekartelde spuitmond. Spuit zigzaggend kerstboompjes van ca. 10 cm op de bakplaat. Bak de koeken in
ca. 25 min. goudbruin en gaar. Laat de spritsen 5 min. afkoelen op de bakplaat en laat
vervolgens helemaal afkoelen op een rooster. Breng een pan met een laag water aan
de kook. Snijd de chocolade grof en doe in een kom die precies in de pan past. Hang de
kom in de pan met heet water. De kom mag het water niet raken. Smelt de chocolade
au bain-marie. Doop de kerstboompjes in de lengte tot de helft in de chocolade.
Bestrooi met een paar zilveren parels en laat de spritsen stollen op een stuk bakpapier.

WOORDENPUZZEL
Vul de puzzel in.
Kies uit: vrolijk, mannelijk, lastig, harig, akelig, dadelijk, beeldig, dertig.

1. Niet kaal, maar …
2. Niet nu, maar …
3. Na 29 komt …
4. Moeilijk noem je ook wel ...
5. Dat ziet er erg mooi uit, het is …
6. Het is vervelend, het is …
7. Niet vrouwelijk, maar ….
8. Niet boos, maar …
In de grijze vakken staat de oplossing. De kerstman is …………………………………...

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL

LEKKER LEZEN!

PUZZELEN

TEKENOPDRACHT
Hoe ziet jouw kerstvakantie eruit? Teken jouw leukste momenten in de
glazen van de bril hieronder.

GEDICHTEN
Ik ben een kerstbal.
Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen.
We hebben het heel leuk daar met z'n allen.
We houden ons rustig, want we willen niet vallen. De kaarsjes die geven
een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht. Het is
misschien een beetje mal. Maar ik ben een kerstbal.
Vijf kleine pinguïns waggelen in het rond
De eerste zegt: ik duik in ‘t water, want zwemmen is gezond!
De tweede zegt: ik heb honger, ik zoek naar een vis.
De derde wijst: daar zwemt er één, als ik me niet vergis.
De vierde zegt: als iedereen gaat zwemmen, duik ik er ook maar in.
De vijfde bibbert: ik niet hoor, brrrr het water is te koud naar mijn zin!

OEFENING
Lees de woorden en kleur de woorden: <-ig> rood, <-lijk> geel en <-end>
groen.
jarig
heerlijk
spannend
zonnig
handig
vrolijk
eerlijk

zwemmend
moeilijk
boeiend
sierlijk
kattig
grappig
gierend

eerlijk
matig
lelijk
sappig
duikend
eeuwig
dringend

MOPPEN
De Kerstman en Sinterklaas zitten samen aan de bar.
Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: "Doe mij maar een colaatje."
Waarop de Kerstman zegt: "Ik ben Sinterklaas niet!"
Waarom vliegen vogels in de winter naar het
zuiden? Het is te ver om te lopen!
Wat is blauw en slingert tussen de bomen
door? Tarzan in de winter.
Het is groen en gaat als een speer door de
sneeuw? Een ski-wi.
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."

DYSLEXIEKANJER
Hai ik ben Julia en ik vind naar dyslexie gaan heel leuk.
De winter komt er aan en daarom wou ik jullie wat tips geven.
Voor als het heel koud is of buiten heel hard regent.
Tip 1: doe creatief en maak iets leuks voor in de kerstboom.
Tip 2: werk aan je werkjes van dyslexie.
Tip 3: doe leuke gezelligheidsspelletjes.
Tip 4: ga naar de Intratuin om naar de kerstversieringen te kijken.
Tip 5: ga naar de bioscoop. Er draait vast een leuke kerstfilm.
Geschreven door Julia

LEESBINGO
Ik lees 15 minuten...

… op de bank

… naast de
kerstboom

… terwijl er
sneeuw ligt

… onder de
tafel

… met mijn
pyjama aan

… onder een
dekentje

… bij het licht
van een
zaklamp

… in een
stripboek

… naast de
verwarming

… bij het raam

… samen met
mijn huisdier
of knuffel

… met mijn
muts op en
mijn sjaal om

… met iets op
mijn hoofd

… in de auto,
trein of
het vliegtuig

… met een
lekker (warm)
drankje erbij

… in mijn
dyslexiekrant

… in mijn bed

… met wat
lekkers in mijn
hand

… samen met
papa of mama

… op mijn
lievelingsplek

BOEKENTIPS
Het spannende vervolg op De Gorgels, geschreven door Jochem Myjer.
Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is
in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje Limoni in paniek
wakker. Waar is haar rugzak? En nog belang-rijker, waar is haar eigen
Gorgel, Belia? Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin
het spoor leidt naar de gletsjer, die langzaam begint te smelten nu het
warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met murmeltieren,
roofvogels, Berggorgels en Kotsbalgers. Ze worden geholpen door Katja,
die alles weet over de gevaren van de bergen… 7-10 jaar
Het avontuur brengt ons naar Jamaica, waar een bruiloft
(familiefeest) plaatsvindt. Eenmaal op Jamaica wordt de aandacht
van Dummie, Goos, Piebe en toffe oom Jock vooral in beslag genomen door het zoeken naar en het vinden van een goudschat. Dummie ontpopt zich als een gulle gever, een vriend, een eigen-wijze
doorzetter, ook al wordt hij af en toe nat en raakt hij in paniek. Hij
durft zijn ware aard zelfs letterlijk en figuurlijk in al zijn eeuwenoude
naaktheid te tonen aan familie en vrienden. En Goos ontdekt de liefde... 7-10 jaar

De tweeling Toffee en Gum vertelt samen over hun waanzinnige avonturen in de Zomp. Want het zal je maar gebeuren dat je ouders - die
altijd een wedstrijdje doen wie het meeste geld verdient - opeens een
brief krijgen waarin staat dat je moeder de wettige erfgename is van
haar bet-bet-bet-betoverachter-achterachterachterneef en dus aanspraak mag maken op de Zomp en het Waterwaackhuis. Die ouders
ruiken natuurlijk meteen geld: zo'n zomp kun je mooi volbouwen. Dus
Toffee en Gum én hun au pairs Limona en Vanilia worden meegesleept
naar het Waterwaackhuis. Maar daar blijken ze niet de enigen te zijn
die denken dat ze de Zomp kunnen erven. En die Zomp wil niet zomaar
worden volgebouwd. In de vochtige, zompige omgeving vinden vreemde gebeurtenissen plaats - en Toffee en Gum gaan op onderzoek uit
om erachter te komen wat er nu precies aan de hand is. Maar steken
ze hun neus niet in zaken die hen niet aangaan? 10-13 jaar

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

