
 
 
 
 
 
 

 
Dyslexiekrant - jaargang 11 - nummer 1 - 2020 

Het team van 
DCTwente  

wenst je een  
fijne en zonnige  

vakantie toe!  

 

Het is zover! De zomervakantie is 
aangebroken! Wat hebben we een 
bizar schooljaar afgesloten. En wat 
heeft iedereen hard gewerkt en zijn 

best gedaan. We hopen dat je samen 
met je vrienden en familie gaat  

genieten van een fijne vakantie. Tot 
in het nieuwe schooljaar! 

DYSLEXIEKRANT 

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



DYSLEXIEKANJER  
Florine Peters zit in groep 6 van basisschool De Vonder in 
Borne. Ze heeft meegedaan aan een schrijfwedstrijd van de 
schrijver Sjoerd Kuyper en ze heeft gewonnen! Sjoerd Kuyper 
vond haar verhaal het mooist van allemaal. Florine is erg 
trots! Ben je nieuwsgierig geworden naar het verhaal? Je leest 
het hieronder: 
 
Maantje 
In de tuin zit onder het mandje een heel schattig klein 
kuikentje. Hij is geel en super zacht. Het kleine kuikentje loopt 
op Maantje af. Ze pakt hem op. Zo’n mooi geel kuikentje heeft 
ze nog nooit gezien. Ze vraagt aan haar moeder of ze hem 
mag houden. Ze kijkt haar moeder schattig aan. ‘Nee, je moet 
eerst zijn moeder vinden.’ ‘Maar mam…’ ‘Nee is nee! Nu ga je 
haar familie zoeken. Maar als je haar familie niet vindt dan 
mag je haar hebben oké…?’ ‘Ik ga ze nu zoeken, tot straks!’ 
‘Tot straks, liefje.’  

Ze fietst en fietst maar ze kan haar moeder, vader, broertje en zusje nergens vinden.  
Nu gaat ze naar huis, want het wordt al donker. Onderweg naar huis verzint ze een naam 
voor haar kuiken. Ze noemt haar kuikentje Polly. Als ze thuis komt vertelt ze aan haar 
moeder dat ze Polly heet. ‘Heb je haar moeder dan niet gevonden?’ ‘Nee, dus nu mag ik 
haar houden…toch?’ ‘Ja dat mag. Maar jij moet hem verzorgen, eten geven en poep 
opruimen! Bah! Dat hoort erbij, oké?’ Natuurlijk is dat 
oké. Maantje wil niets liever. 
 
Maantje en Polly spelen graag in het park. Maantje leert 
haar zwemmen. Elke dag een stukje verder. Het gaat 
super goed met Polly. Op een dag zwom ze zo ver dat 
Maantje haar niet meer vinden kon. De hele familie hielp 
haar mee zoeken en na een paar uur kwamen ze haar 
tegen in het park in de vijver. Daar zwom ze samen met 
haar vader en moeder en 10 broertjes en zusjes rustig in 
de vijver. Maantje vond het een heel mooi gezicht. 

Maantje geeft Polly nu elke dag lekkere 
broodkruimels. Polly zwemt altijd als eerste naar Maantje toe. Zo blijven 
ze altijd vriendjes. 
 
 

 



 
 

 
WOORDZOEKER 

 Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!  



 
Ingrediënten 
2 bananen 
100 g chocolade extra puur 72% 
8 gevriesdroogde frambozen 
3 el puur natuur kokosrasp 
  
Keukenspullen 
16 tapasprikkers 

  
 
  Bereiden 
  Pel de bananen, snijd elke banaan in plakken van 1,5 cm. Steek    
  de tapasprikkers erin. Leg de bananen minimaal 2 uur    
  afgedekt in de vriezer. Smelt de chocolade au bain-marie.   
  Verkruimel de gedroogde frambozen zo fijn mogelijk. Neem de  
  plakjes banaan uit de vriezer. Dip elk plakje één voor één in de  
  gesmolten chocolade en besprenkel met wat frambozen en  
  kokosrasp.  
  

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL 

RECEPT: BANAAN IJSLOLLY’S 



 



DYSLEXIEKANJERS 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Silvijn en ik heb een konijn en hij (ja, ja het is een 
hij) heet Max. Max heeft een vriendje en dat is Ballie*. Hij 
gaat soms voetballen met Ballie. Eigenlijk is het meer 
neusballen, want hij duwt met zijn neusje de bal vooruit. 
De kooi van Max staat bij ons in huis, maar als het mooi 

weer is mag hij los lopen in de tuin. 
Daar heeft hij al een hele diepe kuil 
gegraven tussen de planten. Mijn vader vond dit niet zo grappig  
hahahaha!!!!!!!! Ook is hij een goeie grasmaaier en bloemenmaaier, 
kijk maar op de foto. 
Een fijne vakantie!             
        *en het is een bal  

Jikke heeft een fantasieverhaal geschreven met de schoolwoorden van thema 7  



      KLEURPLAAT 



ONZINVERHAAL 

Opdracht: kleur alle woorden met de <ei> 
 
Op de PlayStation zit een harde schijf. Op het spel zit een paleis 
met een keizer. Daar moet je zijn goud stelen en naar de criminele 
uitvalsbasis brengen en dan krijg je marsepein. Maar de keizer 
vond het goud niet en stuurde ridders op heilige paarden naar de 
stad om het goud te zoeken. Het werd nacht en de ridders waren 
niet meer zo dapper. Ze hadden allemaal heimwee. Toen zagen ze 
een reiger. Ze gingen een kampvuur maken om te overnachten en maakten zwaarden 
van een gewei. De volgende ochtend gingen ze weer op pad en toen zagen ze mij met 
mijn marsepeintje die ik had bewaard. Ze keken me goed aan en vroegen me of ik 
goud had gezien. Ik zei natuurlijk nee. Toen ze weg waren voelde ik me niet veilig. De 
ridders gingen verder en kwamen bij de criminele uitvalsbasis en ze hadden het goud. 
Toen ze terug kwamen op het paleis was de keizer blij en aten ze allemaal pannenkoek 
met stroop en aardbei. 
 
Geschreven door Deon, 11 jaar  

Seizoenen 
De juf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen van het jaar op-
noemen?” 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!" 

Goofy 
Mickey vraagt aan Goofy: "Kun jij zwem-
men?" "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.” 

MOPPEN 



VERHAAL: HET KASTEEL 
1. De deur 
Er was eens een kasteel. Dat kasteel was verlaten dachten de mensen. Maar twee  
kinderen dachten dat niet. Ze heten Tamar en Kyano. Ze gingen naar het kasteel maar 
de deur was dicht. 
 
2. Het snoep 
Ze kregen na een uur trekken en duwen 
de deur open. Ze zagen een brief en heel 
veel snoepjes. Tamar pakte de brief op, 
er stond:  
 
‘Ga de trap op naar boven en je ziet daar 
meer informatie.’ 
 
Tamar en Kyano gingen naar boven. Ze 
zagen een bordje. Er stond op:  
 
‘Ontcijfer het geheimschrift. 
Di ti snu jiellu pa rijdas maa ker iet  
smioos vna.’ 
 
Vraag: Weten jullie wat er staat?  
“Dit is nu jullie paradijs maak er iets 
moois van.”   
 
Tamar zegt tegen Kyano: ‘Ik heb een idee 
wat we er mee kunnen doen. We maken er een snoepkasteel van, waar we heel veel 
snoep verkopen.’ Uiteindelijk zijn ze heel rijk geworden met het verkopen van hun 
snoep. 
 
Geschreven door Tamar ter Steege, 9 jaar 



Lieve kinderen, wij wensen jullie een fijne zomervakantie! 
Probeer zoveel mogelijk te blijven lezen in de vakantie. Dat 

zullen wij ook doen. Tot snel!  



 
 
 

 

 

   

         

  

   

 

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! 

Reis mee met de jonge Dummie door het oude Egypte! 
Darwishi Ur-Atum Msamaki Minkabh Ishaq Eboni is de jonge, onbezorgde zoon 
van Achnetoet en zijn vrouw Enisis. Maar als zijn opa, koning Sadihotep sterft, 
wordt alles anders. De jonge prins moet ineens van alles leren voor als hij zelf 
later koning is. Maar Darwishi wordt veel liever goudsmid, zoals de vader van 
zijn beste vriend Noezi! 
Darwishi en Noezi bedenken samen een plan. Ze willen van zelf-uitgehakt goud 
een machtige gouden scarabee smeden voor in de nieuwe kroon van Achnetoet, 
zodat die eeuwig blijft leven. Maar de goudmijnen zijn gevaarlijk. En de goden 
lijken wel boos, want het water in de Nijl blijft maar zakken. Als de scarabee 
klaar is, staat Darwishi voor een moeilijke keuze. Geeft hij de scarabee aan zijn 
vader? Of aan de heilige krokodil, zodat die de Nijl weer laat overstromen? 
Stap op je ezel en reis met deze bijzondere vrienden mee door het prachtige 
oude Egypte!         8-12 jaar 

Hét verhaal achter de spannendste achtbaan in de Efteling door meesterverteller Jac-
ques Vriens! 
Het is 1893. In de Brabantse herberg waar Jochem en Doortje werken, stapt een vreem-
deling binnen. Zijn naam is Gustave. Hij vertelt Jochem over zijn verre reizen en prijst 
zijn nieuwsgierigheid. Bij zijn vertrek laat Jochem aan Gustave zien hoe je de gevaarlijke 
Zompige Heide moet oversteken, een gebied waar de mythische Witte Wieven heersen. 
Wanneer Gustave bij een grot komt, waarschuwen de Witte Wieven hem om niets mee 
te nemen. Toch steekt de hebzuchtige Gustave stiekem een klompje goud in zijn zak. 
In 1897 keert Gustave terug. Als "Baron Hooghmoed' koopt hij de Zompige Heide op en 
bouwt een goudmijn, wat zorgt voor onrust in het dorp. Daar raken ook Jochem en 
Doortje nauw bij betrokken en hun hechte vriendschap komt onder druk te staan. De 
baron heeft vele mijnwerkers nodig en belooft de dorpsbewoners gouden bergen als ze 
de mijn ingaan. Maar iedereen die dat durft, komt lijkbleek naar boven… Wat is er gaan-
de in de duistere dieptes van Baron 1898? 
Baron 1898 vertelt het ijzingwekkend spannende verhaal achter de spectaculaire dive 
coaster in de Efteling.     10 – 12 jaar  

Geheim agent oma reist af naar het Groningse dorpje Siddeburen. Er is daar een bende cri-
minelen die konijnen steelt. Niet iets om een geheim agent op af te sturen, natuurlijk. Be-
halve dat die konijnen daarna terugkomen en mensen aanvallen. Max mag met zijn oma 
mee. Maar hun missie verloopt heel anders dan ze hadden verwacht.  
En dat is de schuld van een andere geheim agent: geheim agent opa. Hij is een heel lieve 
opa, maar niet zo'n goede geheim agent…       7 – 9 jaar 
 
Dit boek komt uit in augustus 2020.  


