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Het team van DCTwente  
wenst jullie een fijne  

kerstvakantie toe en een heel 
 gelukkig en gezond 2022!  

 
We zien jullie graag weer in het 

nieuwe jaar! 

In dit nummer vind je  
onder andere: 
 kerstverhalen 
 een recept 
 een woordzoeker 
 en nog veel meer! 
 



EEN LEERLING VERTELT 

Hoi allemaal! 
 
Ik ben Michelle en ik ben 10 jaar. Ik zit in 
groep 6A van de Plechelmusschool in de 
Lutte. Ik zit ook op dyslexie training, bij 
Anne, en ik ben een hele grote fan van 
Mees Kees. Er zit veel grappen in en hu-
mor. Oefenen tijdens de dyslexie les vind 
ik wel leuk, maar thuis huiswerk maken 
niet zo. Mijn hobby’s zijn Jong Nederland, 
knutselen, tekenen en buiten spelen.  
 
Ik heb nog een paar tips voor jullie:   
 tip 1. De opdrachten verdelen over de week. 
 tip 2. Gebruik Superboek, dan wordt het lezen leuker! :-)  
 tip 3. De waaier veel in je klas gebruiken. Als het mag, waarom niet? 

- Het is groen, prikt en je kunt het versieren. 
Antwoord: een kerstboom  
 
- Het kan vliegen en heeft een rode neus.  
Antwoord: Rudolf  
 
- Waarom zijn kerstbomen slecht in breien?  
Antwoord: ze laten altijd hun naalden vallen.  

RAADSELS 

Liam (De Triangel) 



WOORDZOEKER 

Deze woordzoeker is mede mogelijk gemaakt door Levley (groep 8, Ariënsschool) 



KERSTVERHAAL 
Vier kinderen Pim, Stijn, Julia, Nora en Dex de hond. Ze 
speelden op hun opa’s en oma’s zolder totdat Dex aan 
de muur ging krabben. Daardoor kwam er een gat in 
de muur. Achter de muur staat een kist. Stijn klom als 

eerst naar binnen. In de kist zat een kaart, een vreemde 
kaart die er oud uit zag. Een kaart naar de Noordpool met een kruis 

in het midden. De kinderen en Dex gingen maar naar hun Opa om de kaart 
te laten zien. Opa zei dat hij de kaart zou bewaren en dat de kinderen maar 
weer moesten gaan spelen. Maar de kinderen dachten wat anders en gin-
gen toch naar boven. Daar gingen ze praten over de kaart. Julia kwam met 
het idee dat ze in de kerstvakantie daar stiekem heen moesten om te gaan 
kijken wat het kruis betekent op de kaart. Iedereen vond het een goed idee 
en wilde het doen. Het was eindelijk zover! Het is kerstvakantie! Het is 
twee uur in de nacht. De kinderen klommen uit het raam met hun tassen 
en lopen uren naar het treinstation. Daar zitten ze dan in de trein. Pim is 
heel zenuwachtig. Ze zitten nu al 2 dagen in de trein. Pim zegt tegen Nora: 
‘Nog twee uur en dan zijn we er’. Als ze er zijn beginnen ze met lopen. Ze 
zijn nu al super lang onderweg. Het is 8 uur en ze gaan hun tent opzetten 
en eten snoep als avond eten. Ze gaan al slapen om 9 uur omdat het mor-
gen een lange dag wordt. Het is 6 uur en Stijn maakt iedereen wakker en ze 
gaan ontbijten. Dan vertrekken ze. Het is een paar uur later en Nora wordt 
een beetje moe. Dan struikelt ze over iets. Ze kijken wat het is en ze vinden 
een hendel. Stijn en Pim trekken er samen aan, ze vinden een bunker. Ze 
lopen met z’n allen naar binnen en zien allemaal cadeautjes. Ze lopen naar 
het einde van de bunker en zien een grote dikke deur en gaan naar binnen. 
Ze vinden de Coca Cola vrachtwagen. Ze zijn allemaal verbaasd en Stijn 
stapt samen met Dex in. De sleutel zit nog in het contact. Dan draait Stijn 
hem om en de vrachtwagen start. Iedereen stapt in en Stijn probeert weg 
te rijden en het lukt. Julia stelt voor dat ze met de Coca Cola vrachtwagen 
naar Nederland rijden. Maar dat ze eerst de vrachtwagen vullen met ca-
deautjes en dan naar hun school rijden. Stijn vindt het een goed idee. Ze 
stappen uit en vullen de vrachtwagen met cadeautjes.  



 
Dex draagt de cadeautjes op zijn rug. Ze zijn klaar en stappen in en gaan rij-
den. Ze rijden nu al een paar dagen en zijn in Nederland. Julia is blij en zegt 
dat ze nu naar school moeten gaan. Ze zijn er na een half uur rijden en ieder-
een uit de school rent naar buiten. Iedereen krijgt een cadeautje. Dan stap-
pen ze weer in en rijden naar huis. Daar staat opa op hun te wachten. En 
zelfs hij krijgt een cadeautje. Ze vertellen hun verhaal en gaan eten. Want 
Stijn, Pim, Julia en Nora hebben heel erg honger. En Dex de hond kreeg een 
lekker hondenkoekje.     Jayden, 11 jaar 
 
 
 
 

PUZZELEN 



 

KERSTJAMKOEKJES 
 





DE MONSTERLIJKE KERST 

Het is winter en de kerst is begonnen. Iedereen is gelukkig. Maar Nick maakt 
zich zorgen. ‘Er gebeurt altijd wel wat tijdens kerst’ denkt hij. Hij loopt een 

rondje door de stad. Hij ziet heel veel mensen allemaal op zoek naar 
een kerstcadeau. Bij bijna alle winkels is het 25% korting. Dat vindt 

Nick wel fijn. Hij moet ook nog cadeaus kopen voor kerstavond. ‘Wat 
zou mijn moeder willen? Eh...misschien een nieuw kookstel of een 

nieuw paar schoenen? Ach, we doen het gewoon allebei.’ Nick loopt 
naar een kookwinkel en koopt een nieuw kookstel. ‘Dat is 30 euro’ zegt de 
mevrouw die bij de kassa staat. Nick betaalt met zijn pinpas. ‘Nu nog de 
schoenen’ zegt hij in zichzelf. Hij loopt naar de schoenenwinkel en koopt daar 
hakken. Bij de kassa vraagt hij: ‘Hoe duur zijn die schoenen?’ De kassa-
meneer zegt ‘70 euro.’ Dat is wel heel duur, maar Nick heeft het er voor over. 
Hij loopt weer een stuk door de stad te bedenken wat zijn vader leuk vindt. 
Eh...een nieuwe viool en eh...nieuwe tuinspullen. ‘Ja, dat ga ik kopen’ zegt 
hij. Hij loopt eerst naar de muziekwinkel en koopt daar een viool van 20 euro. 
Dan loopt hij naar de winkel waar ze tuinspullen verkopen. Hij is vergeten 
hoe die winkel heet. Maar in die winkel koopt hij een schep, een bezem en 
een grasmaaier. De schep kost 8 euro, de bezem 10 euro en de grasmaaier 50 
euro. In totaal zijn die spullen bij elkaar 68 euro. Hij loopt weer verder en be-
denkt wat zijn broertje van 8 leuk zou vinden. Misschien een grote teddybeer 
en een...spelletje. Hij loopt naar de speelgoedwinkel om daar een grote ted-
dybeer te kopen en een spelletje. De teddybeer is wel 2 meter lang en het 
spelletje heet UNO. Hij loopt naar de kassa en de teddybeer kost 12 euro en 
het spelletje 7 euro. Hij loopt nu uit de winkel op weg naar huis. Hij moet na-
melijk de cadeautjes inpakken. Het inpakken vindt hij leuk. Hij is eindelijk 
thuis. Zijn moeder is ook thuis. Dus pakt hij de cadeautjes in op zijn kamer. 
Hij pakt kerstboom pakpapier. Dat inpakken duurt heel lang. Maar hij is nu 
eindelijk klaar. Hij verstopt de cadeautjes onder zijn bed. Hij denkt: ‘Nu kan ik 
eindelijk op de trampoline.’ Dus loopt hij naar de trampoline. Al snel komt 
zijn broertje er bij. Nick vindt dat niet erg. Hij vindt het juist gezellig. Ze sprin-
gen een tijdje tot ze moe worden. Nu zijn ze moe, dus gaan ze wat drinken. 
‘Dat is lekker verfrissend’ zegt zijn broertje. Hu?! Nick hoort opeens ge-
schreeuw vanuit de stad. Nick zegt: ‘Ik ga er snel naar toe’ tegen zijn broertje.  



 

Zijn broertje zegt: ‘Ik ga niet mee. Ik denk dat het toch onzinnig 
is.’ Nick zegt: ‘Oké dan ga je toch niet mee!’ Nick denkt: 
‘Gelukkig is de stad niet zo ver weg.’ Dus rent hij er vandoor. 
Onderweg komt hij een meisje tegen die ook op weg is 
naar de stad, omdat ze geschreeuw hoorde. Nick vraagt: 
‘Hoe heet jij?’ tijdens het rennen. Het meisje antwoordt hij-
gend: ‘Sophie.’ Sophie zegt: ‘Hoe heet jij dan?’ nog steeds hijgend. 
Nick antwoordt: ‘Nick’. Nick wordt nu ook wel een beetje moe. Hij 
vraagt aan Sophie: ‘Woon jij ver weg van de stad?’  Sophie antwoordt nogal 
moe: ‘Nee, niet zo heel ver weg.’ Ze denken allebei: ‘Yes, we zijn er bijna.’ Ze 
staan in de stad en zien een groot paars monster.   Sophie zegt: ‘Gadver, wat 
een slijmmonster.’ Nick rent als een malle naar het monster toe en roept: ‘Wat 
doe jij hier?!’ Het grote paarse monster zegt met een lage stem iets wat Nick 

niet kan verstaan. Hij zegt dit: ‘    ’ Nick 
vraagt aan Sophie of zij het kan verstaan, maar Sophie kan het ook niet ver-
staan. Nick zegt: ‘Wat zei je?’ tegen het grote paarse monster. Het grote paar-

se monster zegt weer: ‘    ’ Nick begrijpt 
er helemaal niks van. Dus Nick vraagt: ‘Kan je ook Nederlands?’ aan het grote 
paarse monster. Het grote paarse monsters zegt: ‘Ik kan ook Nederlands’ te-
gen Nick en Sophie. Sophie vraagt aan het grote paarse monster: ‘Wat kom je 
hier doen en hoe heet je?’ Het grote paarse monster antwoordt: ‘Ik kom jullie 
planeet onderzoeken en ik heet Bobby.’ Nick vraagt: ‘Hoe kom jij hier eigen-
lijk?’ Bobby antwoordt: ‘Via mijn bing bing.’ ‘Wat is een bing bing?’ vraagt So-
phie. Bobby antwoordt: ‘Dat is een soort afstandsbediening die kan teleporte-
ren.’ ‘Dat lijkt me gaaf’ zegt Sophie. Bobby vraagt: ‘Hoe komen jullie dan van 
planeet naar planeet?’ Nick antwoordt: ‘Via een raket.’ Het gaat nog een tijdje 
door tot Sophie en Nick naar huis moeten voor het avondeten. Sophie vraagt 
aan Nick: ‘Wil je mee eten?’ en Nick zegt: ‘Ja.’ Sophie vraagt aan Bobby: ‘Waar 
ga je heen?’. Bobby zegt: ‘Naar huis. Ik hoop jullie snel weer te zien.’ Bobby 
zwaait naar Sophie en Nick en Nick en Sophie zwaaien naar Bobby. Sophie 
zegt: ‘Tot snel!’ Toen was hij verdwenen. Sophie en Nick kunnen het goed met 
elkaar vinden en worden beste vrienden. Nick is weer thuis en legt de cadeau-
tjes die hij had gekocht onder de kerstboom. Het is nu ochtend en ze gaan de 
cadeautjes uitpakken en iedereen vindt Nicks cadeautjes leuk. 

Vera, 12 jaar  



MOPPEN 

 

Midden in de winter klimt een slak in een kersenboom. Een kool-

meesje ziet hem en vraagt: ‘Wat moet jij in een kersenboom?’ De 

slak antwoordt: ‘Kersen eten.’ Het koolmeesje zegt verbaasd: ‘Maar 

die zijn toch nog niet rijp?’ Slak: ‘Als ik boven ben wel!’  

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 

Het is winter en twee oenen zijn in de sneeuw een 
sneeuwpop aan het maken. De ene oen gaat even naar 
binnen en laat de deur open staan. Roept de andere 
oen: ‘Hé, doe de deur eens dicht. Het tocht hier buiten!’  

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.’  



 DYSLEXIEKANJERS 

Ik ben Lucas. Ik ben 9 jaar. Ik ga elke week naar  
Babette voor de dyslexiebehandeling.  
Ik ga altijd met veel plezier. Toen ik net begon 
met de dyslexiebehandeling wist ik veel letters 
nog niet en kon ik amper een boek lezen. 
Nu wel, nu kan ik zelfs moeilijke boeken lezen. 
Daar ben ik trots op.  
Ik lees nu het boek De milkshake vampieren. 
 
Groetjes Lucas 

 

Deze spellingdroedel is gemaakt 
door Auke. Ze is net begonnen 
met de behandelingen en dol op 
paarden. Ze is erg creatief. Auke 
is 9 jaar, bijna 10 en zit in groep 6 
van de Keikamp in Geesteren.  



 BOEKENTIPS  
 

Mus & kapitein Kwaadbaard en De 5 slangen van (stem)acteur Kevin Has-
sing is het eerste deel van een grappige, avontuurlijke serie voor jongens en 
meiden. Over een stoer weesmeisje, een kapitein met een klein hartje, 
plunderende piraten, bijzondere boswezens en nog veel meer! Met full co-
lour illustraties van Linde Faas. 
Mus is wees en woont in Zeeburgerdam. Op een dag wordt het havenstadje 
opgeschrikt door plunderende piraten. Hun leider, Ramon, maakte ooit deel 
uit van een beruchte bende: De 5 Slangen. Mus weet gelukkig op tijd te ont-
snappen en gaat hulp halen. Met alleen een bedeltje en de vage aanwijzing 
van een vrouw om kapitein Kwaadbaard te zoeken, gaat ze op weg. Kwaad-
baard was vroeger ook lid van De 5 Slangen en is de enige die Ramon kan 
verjagen. Maar Kwaadbaard vinden is één ding, hem overtuigen om het zwaard weer op te 
pakken is een tweede. Gelukkig heeft Mus een belangrijke troef achter de hand…   10+ jaar 

 

Wist je dat de gaatjes voor de hazelnoten in je chocoladereep worden 
geboord door een chocoladetandarts? Dat een bacteriejager op reu-
zenbacteriën jaagt en dat graskappers vrolijke dreadlocks kunnen 
draaien in je gazon? Slist je papegaai Harrie? Breng Harrie naar de pa-
pegaaienlogopedist. En heb je altijd al een spookexamen willen doen? 
Dit is je kans! 
 
De chocoladetandarts is een nieuwe hilarische verhalenbundel over 
waanzinnige beroepen die alleen Tosca Menten kan bedenken. Haar 
knotsgekke verhalen worden aangevuld met nutteloze weetjes, maffe 
lijstjes, grappige cartoons en heel veel geestige tekeningen van Geert 
Gratama.                                                                                           7-9 jaar  

Luna is het vervolg op het boek Gozert.  
Luna is zo gek nog niet! Luna hoort stemmen die haar lastigvallen. Stem-
men 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 bele-
ven. 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.                                              10-12 jaar 


