DYSLEXIEKRANT
In dit nummer vind je
onder andere:
• (strip)verhalen
• een kleurplaat
• een woordzoeker
en nog veel meer!

Het team van DCTwente
wenst jullie een fijne
kerstvakantie toe en een heel
gelukkig en gezond 2021!
We zien jullie graag weer in het
nieuwe jaar!

De feestdagen komen eraan!
Het blijft een bizarre tijd, maar deze
vakantie hebben jullie zeker
verdiend. Even geen school en
genieten van de tijd met je familie.
Zouden we deze Kerst eindelijk
sneeuw krijgen? Wie weet. Geniet
ervan en veel (lees)plezier!
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DYSLEXIEKANJERS
Dyslexiekanjer Jorinde
Hoi, ik ben Jorinde, ik ben 11 jaar en ik heb
dyslexie, maar ik heb toch de
voorleeswedstrijd van school gewonnen.
Ik vond het heel erg spannend om mee te
doen, maar heb het toch gedaan!!
Ik heb meegedaan met het boek Blauwe
Plekken van Anke de Vries. Het boek gaat
over een meisje die wordt mishandeld en
maakt indruk, omdat je meeleeft met de
hoofdpersoon Judith.
Tip om te lezen!

Dyslexiekanjer Tamar
Ik ben Tamar en ik ben negen jaar. Ik zit in groep zes van De Wegwijzer in Enter. Ik
heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd op school,
omdat ik het leuk vind. Het is niet erg dat ik dyslexie
heb, ik kan daarom best meedoen aan de wedstrijd.
Eerst was er een voorronde in de klas, er deden zes
kinderen mee, twee gingen door naar de finale. En ik
ging door! Daar was ik heel blij mee. In de finale waren
er twee kinderen uit groep vijf en twee kinderen uit
groep zes. De jury bestond uit drie mensen: een
wethouder van de gemeente Wierden en twee leraren.
Toen moesten we een bladzijde voorlezen. Dat was een
beetje spannend. Toen iedereen geweest was ging de
jury overleggen wie er gewonnen had. Toen ze terug
kwamen van het overleggen zeiden ze dat ik gewonnen
had! Ik was echt super blij en trots. Ik mocht als eerste
een boek uitkiezen, omdat ik gewonnen had. Ik heb
'Mees en Tijn en het geheim van het kasteel' uitgekozen.

WOORDZOEKER

OEFENING
Lees de woorden en geef de woorden die bij elkaar horen dezelfde
kleur. Bijvoorbeeld: kerst en boom = kerstboom.
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KLEURPLAAT

ONZIN Y-VERHAAL
Opdracht: kleur alle woorden met de <y>
Er was eens een teddybeer genaamd Beertje. Hij is jurylid bij
een Egyptische gym wedstrijd. De andere juryleden zijn: een
pony en een olifant. De deelnemers zijn: een python, een
hyena en een baby. Ze moeten allemaal een pyjama aan en
daaronder een panty. Beertje de teddybeer houdt van lolly’s en
heeft daarom ook altijd een pot lolly’s op zijn tafel staan. In de
pauze eten ze altijd yoghurt met een royale hoeveelheid
mayonaise. Dat is een typisch Egyptisch gerecht. Zo, de wedstrijd gaat beginnen. Het
eerste onderdeel is de balk en daar is de python heel goed in. De baby begint. Ze
wiebelt heel erg en valt zo op haar bips. Daarna is de python. Hij glibbert zo over de
balk met een mooie afsprong. Daarna komt natuurlijk de hyena en die doet het niet
slecht. We gaan door naar het volgende onderdeel: vloer. De baby begint. Daar gaat
de baby kruipend over de lange mat. Geweldig! Maar o nee, de baby heeft niet
geoefend om op haar handen te gaan staan. Daar is de jury niet blij mee, maar ze
heeft niet slecht gescoord op het scorebord. De hyena is aan de beurt en maakt een
mooie salto. De hyena is wel goed in gym. De python heeft er zo te zien veel moeite
mee, maar het lukt hem toch. Zo, weer door naar het volgende onderdeel en dat is
de sprong over de kast. De python mag deze keer beginnen en springt met een salto
over de kast. Geweldig! De hyena is aan de beurt en springt in de trampoline en
maakt een vlak vlik. Mooi hoor! De baby is aan de beurt. Ze springt in de trampoline
maar o nee, ze springt niet hoog genoeg en belandt op de kast. Gelukkig op de
voeten, maar de jury vindt het niet goed genoeg. De score is bekend en de hyena is
1e en de python is 2e en de baby is laatste. De baby is zo
boos dat ze dynamiet bij zich heeft en de boel opblaast.
Iedereen rent voor zijn of haar leven. Beertje de
teddybeer neemt natuurlijk wel zijn pot lolly’s mee. De
juryleden zijn heel boos op de baby, maar vergeven het
haar toch, want de baby zei heel vaak sorry, wel duizend
keer.
Geschreven door Lieke, 11 jaar

KERSTKOEKJES
Ingrediënten
300 g tarwebloem
150 g fijne kristalsuiker
8 g vanillesuiker (zakje)
250 g ongezouten roomboter
1 middelgroot ei
200 g poedersuiker
5 el kraanwater

Meng de bloem, kristalsuiker en de vanillesuiker in een kom. Snijd de boter in kleine
blokjes en leg ze in de kom. Splits het ei en voeg de dooier toe aan het bloemmengsel.
Kneed de massa met koele hand snel tot een samenhangend deeg. Vorm een deegbal
en leg deze verpakt in plasticfolie, 30 min. in de koelkast. Verwarm de oven voor op
175 °C. Bestuif je werkvlak en deegroller met bloem en rol het deeg uit tot een lap van
5 mm dik. Steek met een vormpje (kerst)figuurtjes uit het deeg. Leg de koekjes op enige afstand van elkaar op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de koekjes in het
midden van oven in 15-20 min. lichtbruin en gaar. Neem de bakplaat uit de oven en
prik eventueel met dikke breinaald een gaatje in elk koekje, zodat ze kunnen worden
opgehangen. Til het bakpapier met de koekjes van de warme bakplaat (anders gaat het
bakproces door) en laat de koekjes minstens 30 min. afkoelen. Roer de poedersuiker
met het water tot een glazuur. Bestrijk de bovenkant van de koekjes met glazuur en
laat het hard worden. Je kunt de koekjes ook versieren als het glazuur
nog zacht is. Rijg een stukje touw of lint door elk koekje om ze in de
kerstboom te hangen.

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL

LEKKER LEZEN!

VERHALEN VAN DYSLEXIEKANJERS
X-verhaal
Ik zat in de taxi naar Texel. In de taxi stond de box met muziek heel hard.
Toen ik bij het hotel aan kwam zag ik meteen een explosie. Ik dacht: “Wat is dat?” De
vrouw achter de balie zei: “Dat is de mixer.” “Gelukkig,” zei ik en ik werd meteen
naar mijn kamer gebracht. Wat een luxe! “Wil je de extra grote kamer?,” zei de
vrouw die mij naar mijn kamer bracht. Ik zei: “Ja, is goed.” Ze bracht me er naar toe
en ik struikelde meteen over die mixer. Ik maakte een snel reflex. Daardoor struikelde ik niet. Ik kwam aan in de kamer en de kamer zag er sexy uit.
Joris, groep 8
F-verhaal
Ik ga fietsen. Onderweg zie ik een agent met een fluit. Wat
heeft hij in zijn hand? Het is een fles water. Weet jij al waar ik
naar toe ga op de fiets? Ik ga naar school en daar ga ik spelen
met mijn vriendjes. Daarna ga ik met mijn familie naar de film.
We gaan ook fruit en friet eten. Als we weer terug zijn staat
ons huis in de fik. Mam zegt: “Ik bel de brandweer!” De brandweer blust de brand en we leven nog lang en gelukkig.
Gijs, groep 5
C-verhaal
Hoi, ik ben Tessel. Ik ga volgende week vrijdag naar het circus samen met mijn
moeder en mijn tante uit de provincie Groningen. In het circus zijn veel acrobaten.
De acrobaten krijgen een cijfer voor hun optreden. Ook zijn er fakkels die
aangestoken worden met een lucifer. Er komt een clown die heel grappig gaat doen.
Het is de grote dag dat ik naar het circus ga. Het is in het centrum. De tent is een
cirkel met een punt er op. We moeten nog een decimeter lopen en dan zijn we bij
het circus. De circusdirecteur opent de show. Het is begonnen en het is een perfecte
show. Er wordt een cake in het gezicht van de clown gegooid. En zo gaat het verder.
Mijn tante pakt de camera erbij en gaat filmen. Dan komt er een hond die kunstjes
gaat doen. Hierna is het voorbij en gaan we naar de camping.
Tessel, groep 6
F-verhaal
Op 3 februari ga ik met mijn familie naar Friesland. We staan
lang in de file. In de folder stond een mooie foto van de camping. Als we er zijn eten we een frikandel. De volgende dag
koken we op het fornuis. Ik wil graag flensjes. Het is er fantastisch! We rijden terug door Flevoland. Volgend jaar gaan we
naar Finland.
Els, groep 6

DYSLEXIEKANJERS
Hoi wij zijn Saar en Merle en wij gaan iets vertellen
over ons leven. We zijn zusjes en hebben nog een
jonger zusje van 5 jaar en ze heet Jet. Ik ben Merle en
ik ben 10 jaar oud. Ik zit op De Vonder in groep 7. Ik
zit op hockey in MD2. Hoi ik ben Saar, ik ben 7 jaar
oud. Ik zit ook op De Vonder, maar in groep 5. Ik zit op
volleybal bij Apollo. Wij hebben allebei dyslexie. Elke
maandag moeten wij naar de dyslexie. Merle gaat
altijd eerst naar de dyslexie training meteen uit
school. Dan fietsen mama en Merle naar basisschool
De Wheele voor dyslexie. Ondertussen gaan Saar en
Jet met Tygo mee. Tygo is onze oppas. Saar fietst zelf
naar de dyslexie. Als Merle klaar is klopt Saar op het
raam bij De Wheele, omdat de schooldeur altijd op
slot zit. Dan fietst Merle naar huis. We hebben training van Esmee. De training begint met het nakijken van het huiswerk. We krijgen elke
week vier huiswerkopdrachten mee. Die hebben we altijd af en dan krijgen we er vier stickers voor. Na het huiswerk nakijken gaan we lezen. Daarna gaan we spellingopdrachten
doen. Als er nog tijd over is mogen we een spelletje op de computer doen. We hebben net
de tussentoetsen klaar en we zijn allebei heel erg veel vooruit gegaan.

PUZZELEN

BOEKENTIP MET RECEPT
In het boek Vloep! Is een heerlijk recept te vinden.
Ingrediënten:
Vanillevla
Limonadesiroop (frambozen)
Oreo’s
Ei
Witte basterdsuiker
Passievruchten
Verwarm de over voor op 110
graden. Klop een eiwit stijf en doe daar 60 gram witte
basterdsuiker bij. Leg dit in bolletjes in de oven voor ongeveer
een uur. Dit zijn je schuimpjes. Laat ze goed afkoelen.
Pak een mooi, hoog glas en doe hier een laagje vla in. Daar
overheen komt een klein laagje limonadesiroop. Daar bovenop
komt een laagje verkruimelde oreo’s. Dan weer vanillevla,
siroop, en oreo’s. Leg een paar passievruchten bovenop tegen
het glas aan. In het midden doe je een extra bergje
verkruimelde oreo’s. Tot slot een schuimpje er bovenop.
Smakelijk eten!

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!

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."

REBUS

Oplossing: __________________________________________________

DYSLEXIEKANJER
Julius heeft een verhaal met de f-woorden gemaakt. Hij
heeft de woorden op volgorde uit de DCT-map gebruikt.
Dat heeft hij knap gedaan!

BOEKENTIPS

De piraten van hiernaast
Op een dag hoort Michiel een hoop kabaal buiten. Als hij gaat
kijken, gelooft hij zijn ogen niet: naast hun huis verrijst een houten
bouwwerk dat nog het meest op een schip lijkt. En dat is nog niet
eens het vreemdste. Zijn nieuwe buren zijn namelijk
piraten! Michiel wordt algauw vrienden met Billy, de zoon van
piratenfamilie Donderbus. Hij moet wel steeds uitkijken dat Roy de
waakhaai hem niet te pakken krijgt. En opa Donderbus kun je beter
niet boos maken. Maar één ding is zeker: Michiel hoeft zich nooit
mee te vervelen! Deze dikke bundel bevat de eerste drie
boeken uit de serie ´De piraten van hiernaast´.
7-9 jaar
Bob Popcorn
Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron,
gebeurt er iets vreemds. Een van de maïskorrels poft niet,
maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee
armpjes tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel
aan, die nu een gezichtje heeft waarmee hij woedend
terugkijkt… Het maïsmannetje heet Bob, en is geen
gemakkelijk type. Hij slaapt niet, eet onvoorstelbaar veel en is
nogal humeurig. Na een tijdje krijgt Ellis er genoeg van. Bob
moet weg, maar waar laat je een reusachtige levende popcorn
met driftbuien?
6-12 jaar
Gozert
Ties heeft een probleem. Tenminste… dat vinden de
meeste mensen. Ties vindt dat niet: hij heeft een vriend.
Gozert. De tofste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je
kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en
hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat Ties
erdoor in moeilijkheden komt… Ties’ ouders willen dat Gozert
verdwijnt en nemen een ingrijpende beslissing.
Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. Wat moet hij doen?
10-12 jaar

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

