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Het team van 
DCTwente  

wenst je een  
fijne en zonnige  

vakantie toe!  

 

Het is zover! De zomervakantie is 
aangebroken! Wat heeft iedereen 

weer hard gewerkt! Tijd om te gaan 
genieten van het mooie weer. Maak 
er samen met je familie en vrienden 

een leuke zomervakantie van.  
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  
 

 

Ik ben Mette-Mare, ik zit in groep 7 van de Wieler-
baan. Mijn hobby’s zijn tekenen, lezen en sporten. Ik 
zit nu aan het einde van mijn dyslexiebehandeling en ik 
heb daar Engelse en Franse leenwoorden geleerd. Het 
leukste om te doen, vond ik de spellingsdroedel. De 
boeken die ik heb gelezen, zijn de hele series van      
Superjuffie en Dummie de Mummie. Daarnaast heb ik 
nog Mathilda, Sjakie en de chocoladefabriek, Meester 
Kikker, Een vampier die geen bloed lust, De griezels, 
Emiel van de Hazelhoeve en nog veel meer! Sinds ik 
ben begonnen met de dyslexietraining, heb ik erg veel 
plezier gekregen in het lezen van boeken en lees ik op 
elk vrij moment. Eigenlijk vind ik lezen veel leuker dan 
televisiekijken. 
 

Tip voor de kinderen die net begonnen 
zijn aan de dyslexietraining: Zeker in 
het begin is het huiswerk best veel. 
Maak van je huiswerk een spelletje: 
maak er een uitdaging van en doe dat 
samen met je vader en moeder, want 
dan wordt het doen van huiswerk ook 
super gezellig! Oh ja, iets lekkers erbij 
werkt ook goed! 
 

 
 
 
 
 

 
Wil jij ook net zo’n mooie spelling-
droedel maken als Mette-Mare? 
Pak je map erbij en kies een bladzijde 
met weetwoorden.  



 
 

 

 

WOORDZOEKER 
 

Johanna uit groep 6 heeft een woordzoeker gemaakt over 
de zomervakantie. Kun jij alle woorden vinden?  

BARBECUE BIKINI CAMPER 

CAMPING CARAVAN LUCHTBED 

PARASOL STRAND STRANDBAL 

TENT VAKANTIE VLIEGTUIG 

WATERBALLONNEN WATERPISTOOL ZOMER 

ZON ZWEMBROEK ZWEMMEN 



 
  

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL 

DYSLEXIEKANJER 
Hallo, 
Ik ben Mies.  
Ik woon in Geesteren. Samen 
met mijn pappa, mama, broer 
Luuk en zusje Suus. Ik ben tien 
jaar. Zit in groep 6 en mijn  
hobby’s zijn pony rijden en  
buiten spelen. Ik woon op een 
boerderij, houd van dieren en 
heb een eigen pony “Angel”. 
Angel is erg lief en rustig. Ik rijd 
bijna elke dag op Angel. Echt super leuk.  
Ik heb pas geleden nog een spreekbeurt gehouden over de Welsh pony. 
Dit ging goed en was leuk om te doen. 
Ik heb dyslexie omdat ik niet snel genoeg lees. En oefen veel spelling met 
Inge. Inge is erg lief en ze helpt mij goed. 
Groetjes Mies 



LEKKER LEZEN! 



RECEPT 
Aanvalluh Nacho's!! 

 
Je pakt de grootste oven schaal die je kunt vin-
den bij je papa of mama, daarna pak je een fel 
bakpapier en die verfrommel je een beetje en 
legt hem in de ovenschaal.  
Dan leg je een hele zak nachos op het papier. 
Je verwarmt de oven op 160 graden.  
Je strooit een zakje cheddar kaas over de chips 
uit. Dat is die oranje kaas.  
Je snijt 12 snoeptomaatjes doormidden en legt 
ze ook op de chips.  
Je mengt 75 gr. zure room met 2 eetlepels      
paprikapoeder en 3 eetlepels zoete chili saus.  
Je zet de nachos in de oven en wacht tot de 
kaas helemaal is gesmolten. dat duurt           
ongeveer 10/15 min.  

Dan haal je het uit de oven en doet de zure room chilli saus mix er over heen.  
Aanvalluh...!!! 

         Geschreven door Lente, groep 7  

 
 

REBUS 



      KLEURPLAAT 



Door lezen kun je verdwalen in een andere wereld. Dat laat Stan (groep 5) 

zien, als hij een stelopdracht krijgt naar aanleiding van zijn favoriete boek… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALS MIJN OMA GEHEIMAGENT WAS DAN………. 
..gingen we samen een bom onschadelijk maken in de zee. Dus gingen we 

met een onderzeeër de zee op. We gingen helemaal tot de bodem van de 

zee. We zagen de bom liggen. We gingen dichterbij kijken. We zagen de 

bom goed. De bom was grijs met rood en wit. We zagen dat de bom bijna 

ging ontploffen dus we maakten hem snel onschadelijk. We knipten de  

draden van de bom door met een tang. We zwommen met duikpakken aan 

en duikflessen op onze rug. We zagen meer bommen. We moesten snel te 

werkgaan anders zouden ze ontploffen. We knipten weer de draden door. 

We hadden geluk want we hadden nog maar 1 seconde dan zouden ze  

ontploffen. Gelukkig waren we op tijd. Terug aan land kregen we geen     

applaus want oma is dus geheim agent en niemand weet dat. Maar ik 

kreeg een dik ijsje en oma kreeg ook een ijsje, stiekem betaald door Mark 

Rutten! 

DYSLEXIEKANJER 



Alle 6 gevonden? Maak de plaatjes extra vrolijk door ze in te kleuren! 
 

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN 

VERHALEN VAN DYSLEXIEKANJERS 
C-verhaal 
Ik maakte een cake met mama. Toen kreeg mama dorst dus ik pakte voor haar een glas 
cola. Maar onhandig genoeg liet ze het glas vallen. Toen zei ik: wat ben je ook een 
clown! Dus ze zei: haha ja ik kan wel bij het circus! Ik vond het een goede grap. Maar 
de cake was ik vergeten. Gelukkig nog net op tijd, het scheelde een seconde! Ik hoop 
dat dit een leuk correct verhaal is! 
          Geschreven door Tycho, groep 8 

Fantasieverhaal 
Op een dag was Mila aan het buitenspelen met 
haar vrienden. Wauw wat een mooie bloemen. 
Zo denkt Mila, die ga ik plukken voor mama. Jee 
ik heb wat mooie bloemen geplukt voor mama. 
Deze ga ik aan mama geven. Mila loopt naar huis. 
Mama zegt: wat een mooie bloemen. Ze zijn ook 
voor jou. Wat mooi, ik ga ze direct in een vaas stoppen. Waar moet 
ik ze neer zetten? Op de eettafel. Oké, goed idee. Het staat super 
goed.           
      Geschreven door Isabella, groep 7 



PUZZELEN 

De tekening is nog niet compleet. Benieuwd wat er nog ontbreekt? 
Teken lijntjes tussen de cijfers. Start bij 1 en teken een lijntje naar 2, 
ga zo verder totdat je bij de 100 bent.  



 
 
 

 

 

            

  

   

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  

Zepie 
Zepie houdt erg van voetbal, hij is er ook heel goed in. Meisjes vindt hij stom, vooral  
Milou. Ze bezorgt hem wiebelbenen en een kriebelbuik. En blubberhersens, dat is nog het 
ergste. Als ze na schooltijd plotseling voor hem staat, rent Zepie ervandoor. Hij verstopt 
zich in de grootste wasmachine van zijn vaders wasserette en trekt het ronde deurtje  
achter zich dicht. KLIK! 
Meteen begint de wasmachine te draaien en al gauw weet Zepie niet meer wat boven en 
wat onder is. Als Zepie er na een hele tijd eindelijk uitklimt, staat een rat in een zwem-
broek hem op te wachten. Milou heeft hij succesvol afgeschud, maar waar is hij nu  
terechtgekomen?           Vanaf 7 jaar 

Groot Biegel Sprookjesboek 
Paul Biegel noemde zichzelf ‘een ouderwetse sprookjesschrijver’. En een rasechte  
verteller, dat was hij. Vanuit zijn befaamde schrijfstoel schreef Paul Biegel het ene  
geliefde verhaal na het andere.  
Een verhaal over een witte zwaan die naar de sterren vliegt, en eentje over een  
jongetje dat op wonderbaarlijke wijze zijn lievelingsbeer terugvindt. Of het verhaal 
over de dieren uit het bos die hun jager een plechtige begrafenis geven. Waar hij ook 
over vertelt, moeiteloos sleept hij je mee naar zijn fantasievolle, unieke werelden.  
In deze verhalenbundel zijn 30 van Paul Biegels allermooiste verhalen  
verzameld. Het ‘Groot Biegel sprookjesboek’ is een prachtig boek om  
voor te lezen. Of om zelf te lezen natuurlijk!            Vanaf 6 jaar 

   Viruswereld    
    Een piepklein virus kan de hele wereld in zijn greep houden. Maar wat zijn virussen 
    nou eigenlijk precies? Waar komen ze vandaan, hoe werken ze en hoe kunnen we  
    ze bestrijden? De antwoorden daarop zijn niet eenvoudig. Marc ter Horst geeft ze  
    in ‘Viruswereld: Over snot en superspreaders’. Alles komt langs, van de Spaanse  
    griep tot ebola, en ook het coronavirus. Marc ter Horst schept helderheid in de 
    grote hoeveelheid informatie. Hij laat zien wat een virus is en hoe het werkt, maar  
    ook de menselijke geschiedenis komt aan bod.                                 Vanaf 9 jaar 

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

Luna 
Luna is zo gek nog niet! Luna hoort stemmen die haar lastigvallen.  
Stemmen die niemand anders kan horen. Daarom zit ze in Huize Hoopvol. Toch is 
haar leven sinds kort iets beter: ieder weekend mag ze bij Ties logeren. Zijn ouders 
denken niet dat ze gek is. Bovendien is Gozert daar: de onzichtbare vriend van Ties, 
die Luna ook kan horen. Maar er komt een einde aan die fijne periode als Luna's 
moeder haar meeneemt naar het verlaten vakantiepark  
van haar vader. Daar is helemaal niets te beleven. Hoewel...  
Gozert is meegekomen. En het vakantiepark blijkt toch niet zo verlaten... 'Luna' 
speelt zich af in de wereld van 'Gozert' maar kan ook goed los gelezen worden.                                 
          Vanaf 10 jaar 


