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Het team van 
DCTwente  

wenst je een  
fijne en zonnige  

vakantie toe!  

 

Het is zover! De zomervakantie is   
begonnen! Je hoeft eventjes niet 
naar school en je hebt tijd om te  

genieten van het mooie weer. De 
perfecte tijd om in het zonnetje te 

zitten en een leuk boek, tijdschrift of 
deze dyslexiekrant erbij te pakken. 

Tot in het nieuwe schooljaar! 

DYSLEXIEKRANT 

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



DYSLEXIEKANJER  
 

 

Hoi! Ik ben Noor en ik ben 10 jaar. Ik woon in Hellen-
doorn en zit in groep 6 van de Sint Sebastianusschool. Ik 
zit voor de dyslexiebehandeling bij Marlon op de  
Mariaschool in Wierden (elke vrijdag na Suze!). Ik zat bij 
Marlon en ik moest een leuk boek voor de dyslexie-
behandeling kiezen. Tussen de boeken op het lijstje 
stond ook Bob Popcorn. Beele uit mijn klas had toen net 
haar boekbespreking gedaan over Bob Popcorn, de  
spion, en toen wist ik het: ik wil alle drie de boeken over 
Bob Popcorn hebben. Ik heb nu net boek 2 uit en het is 
erg spannend en leuk. 
 
 

Waar gaan de boeken van Bob Popcorn over? 
 
Ellis is een meisje van ongeveer 10 jaar en ze is dus gek op popcorn. Op haar school 
is besloten dat ze een gezonde school gaan worden, er mag alleen nog gezond  
gegeten worden. De vaders van Ellis willen ook gezond gaan eten. Ellis mag dus 
geen popcorn meer eten. Ellis gaat stiekem in het schuurtje popcorn maken. Op een 
dag ging een van de maïskorrels niet poppen en op het pak staat ‘niet twee keer er 
in doen’. Maar Ellis zei: ik ben hier de baas, dus ze doet de maiskorrel er nog een 
keer in. Maar dan wordt die groter en groter en groter, tot hij zo groot is als een  
kiwi! Hij komt tot leven, het is een maiskorrel met pootjes en armpjes er aan en een 
cowboyhoed op. Ellis noemt hem Bob en wil hem geheim houden. Samen beleven 
ze leuke avonturen, thuis en op school. Als je meer wil weten over Ellis en Bob, ga 
de boeken dan lezen! 
Groetjes Noor 

ZOEK DE 5 VERSCHILLEN 



 
 

 
 

WOORDZOEKER 
 

 Zoek de woorden in de woordzoeker. Hulp vragen mag!  



VERHAAL: DE OVERVAL 
Deel 1 
2010 

 
Hoi ik ben Thijmen en ik neem jullie mee naar de dag dat ik een bankoverval deed, bij 

het museum. 
 
Poging 1: Voor alles had ik al een fiets geregeld dus sprong ik op de fiets en fietste ik 
er mee weg. SHIPS, dacht ik want ik had geen rekening gehouden dat het bliksemde. 
Ook fietste ik langs een dansschool waar ze aan het dansen waren, in het ziekenhuis 
zag ik een Duitse man die geopereerd werd door artsen en verpleegsters en een die-
renwinkel met de liefste hamsters. Na één kilometer fietsen kwam ik eindelijk bij de 
bank. Ik wachtte tot het personeel weg was en toen voerde ik het plan uit. Ik schakel-
de de camera’s uit, ging over en onder de lasers en toen, stond ik voor de kluis en 
voerde de code van de kluis die ik van een vriend gekregen had, in. Huh, hij deed het 
niet, ik probeerde de code nog eens en wat!! Hij deed het weer niet, daarna probeer-
de ik een andere code: 6743. SHIPS, de code werkte niet en één seconde daarna ging 
het alarm af. Ik moest maken dat ik weg ging. Na dat ik buiten was, verstopte ik me 
gauw en gelukkig, want de politie stond al voor de deur van de bank. 

Einde 
 

       Meer lezen? Ga dan naar de winkel en lees: de overval deel 2 
 
 

Deel 2 
2011 

 
Hallo ik ben Thijmen en ik neem jullie mee naar de dag dat ik een bankoverval deed. 

 
Het was middag en daar stond ik dan weer bij de bank. Deze keer had ik ook weer een 

plan bedacht en ging hem dan ook zo snel mogelijk uitvoeren, dus rende ik naar de 
ventilatieschacht en maakte het rooster open. Mijn vriend zei dat daar de code ligt en 

de weg naar de kluis. Hij vertelde dat de code in het oosten ligt en de kluis in het 
noorden. Dat was fijn want de vorige poging was het drama. Toen ik bij de code aan 
kwam stond er: ^!)$ en een plaatje van een toetsenbord. Ik loste het op en de code 
was 6104. Ik voerde de code in bij de kluis en hij ging open. Ik haalde alles eruit en 

ging weer door de ventilatieschacht naar buiten. HOERA! Eindelijk was het me gelukt. 
Einde 

  Geschreven door Thijmen, groep 8 



Inhoud 
Zandkoekjes pak 
100gram boter 
1ei 
Aardbeien jam 
 
VOOR BEREIDING: 
Zorg ervoor dat het aanrecht opgeruimd is dat je 
goed te werk kan gaan. Zorg ook dat je alles klaar 
hebt liggen. Ben je er mee klaar? Beginnen maar. 
 

BAKKEN MAAR: 
Stap1: doe de inhoud van de verpakking in de kom. 
Stap2: doe het ei nu ook in de kom, mix ze nu door elkaar tot het  
kruimelig is. 
Stap3: snij de boter in kleine stukjes, meng de boter nu goed door met 
de kruimels  
Stap4: begint het al een beetje klonterig te woorden, verdeel het deeg 
dan ik 3 gelijke bollen. 
Stap5: gooi het deeg hard op een snijplank, hierdoor gaat er lucht uit het 
deeg. 
Stap 6: rol de bol uit met een deegroller, zodat 
je er een soort pizza van krijgt. 
Stap 7: snij er met een bakvormpje rondjes uit. 
Stap 8: maak met je vingers hartjes in de  
rondjes 
Stap 9: vul de hartjes met aardbeienjam 
Stap 10: doe alles op een bakplaat in de oven en 
bak de koekjes 20 minuten op 150 graden. 
Stap 11: smullen maar! 
 
Groetjes Suze Gerrits 

RECEPT: ZANDKOEKJES  



OPDRACHT MET F-WOORDEN 

Welke f-woorden kun jij vinden op de plaat?   Tip: gebruik je f-kaart(en).  

De plaat komt uit het boek Alfabet van Charlotte Dematons.  

    

    

    

    

    

    



      VERHAAL: DE TELEPORTEL 
 

Ik en Sofia gingen afspreken. Ik haalde haar op want ze wist de weg niet. Ik had haar 
opgehaald en we gingen naar mijn huis fietsen. Toen we aan het fietsen waren za-
gen we een teleportel en we waren nieuwsgierig. Dus gingen we daar in. We telden 
af 3…2…1… en we gingen er tegelijk in. We kwamen in een land waar je alles kon 
doen. Sofia en ik gingen naar de Twente spelers en we mochten bij hun op de nek en 
bij alle Twente spelers op de foto. En daarna hadden ze een wedstrijd. We mochten 
daar in het stadion kijken. En ze hadden 3-2 gewonnen. En daarna gingen wij naar 
een trampolinepark. En toen zagen wij de teleportel weer. Wij gingen in de telepor-
tel. We waren  weer in ons eigen land. We keken op de telefoon naar de tijd en het 
was nog maar een paar minuten geleden dat ik en Sofia op de fiets zaten. We fiets-
ten deze keer wel echt naar huis en daar gingen we even chillen. Daarna gingen we 
buiten spelen. En toen was het tijd dat Sofia al weer naar huis moest. Ik bracht haar 
naar huis. De volgende ochtend waren we op school en we waren aan het buiten 
spelen. Sofia, ik, Josje en Lise waren met z’n allen buiten. We waren aan het praten 
over Ameland. Daar gaan wij volgend jaar op kamp. Na schooltijd ging Sofia vragen 
of zij kon spelen vandaag. Ik zocht Sofia op omdat we samen naar haar huis gingen. 
We fietsten naar haar huis. We speelden heel lang samen en op het eind van de 
middag zagen we weer precies dezelfde teleportel. We wouden er weer in, maar we 
hadden te weinig tijd dus konden we er niet in. Ik fietste naar huis. Ik ging op mijn 
telefoon spelen en ik ging uitrusten. 
            Geschreven door liz 

Britt (groep 6) heeft een spellingdroedel 
met f-woorden gemaakt.  
 
 
Wil jij ook net zo’n mooie spelling-
droedel maken als Britt? 
Pak je map erbij en kies een bladzijde 
met weetwoorden.  

DYSLEXIEKANJER  



Silvijn (11 jaar) is aan het eind gekomen van de 
dyslexiebehandeling. Samen met zijn ouders is hij 
naar een dag geweest van HOI Foundation. Deze 
dag heeft bijgedragen aan een andere én positie-
vere manier van kijken naar mensen met dyslexie. 
Zij willen hierover graag een stukje met jullie de-
len.  
 
Silvijn: 
Ik was op een speciale dag en er waren 2 Ameri-
kaanse mensen. Het waren een vader en een zoon van 14 jaar. Ze heten Bodhi en 
Dean en ze vertelden over  dyslexie. De dag was in Meppel en ik ben er samen met 
papa en mama naar toe geweest. Papa en mama kregen uitleg van Dean over waar 
je extra goed in bent als je dyslexie hebt.  
Ik heb met Bodhi een workshop gedaan. Het was in het Engels maar er was een tolk 
bij. We moesten een verhaal maken en een probleem bedenken waar geen  oplos-
sing voor bestaat. En toe zei Bodhi dat we een bakje blauw slijm kregen en als je 
daar van weg loopt dan wordt het groter en als je weer terug komt dan wordt het 
kleiner. En het slijm moesten we gebruiken om de oplossing te bedenken. En toen 
moesten we naar de zaal waar alle vaders en moeders zaten en toen moesten we 
het presenteren.  
 
Ouders van Silvijn: 
Op 13 april zijn wij samen met onze zoon Silvijn naar een evenement van de HOI 
foundation geweest. Tijdens deze middag werd er een lezing gegeven door Dean 
Bragonier, oprichter van NoticeAbility, een stichting die als doel heeft kinderen met 
dyslexie meer zelfvertrouwen te geven.  
Dean vertelde dat uit onderzoek is gebleken dat dyslectici, door specifieke vaardig-
heden van het dyslectische brein, vaak verrassende verbanden kunnen leggen en 
opvallend ondernemend of creatief zijn. In een lesprogramma dat hij in samenwer-
king met o.a. de universiteit van Harvard heeft ontwikkeld leert hij kinderen meer 
over de voordelen van dyslexie, versterkt hij hun talenten en probeert hij op deze 
manier het zelfvertrouwen te vergroten. Wij vonden het een interessante middag 
met een positieve inslag, waarbij naast de uitdaging van het hebben van dyslexie 
vooral ook werd gefocust op de kansen die kinderen met dyslexie hebben.  
Voor Silvijn was het fijn om te ervaren dat hij niet de enige is met dyslexie. Daar-
naast heeft de workshop hem een mooie boost in zijn zelfvertrouwen gegeven. 

DYSLEXIEKANJER 



 

MAAK JE EIGEN STRIPVERHAAL 
De tekstballonnen zijn nog leeg. Verzin zelf zinnen en schrijf ze in de 
tekstballonnen om het stripverhaal af te maken.  

Wil je meer weten over de kansen van dyslexie?  
Dit baanbrekende boek is geschreven door twee neuroweten-
schappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dys-
lexie. Ze laten zien hoe dyslecten cognitieve eigenschappen 
hebben die juist vele kansen kunnen bieden. Hoe de hersenen 
simpelweg anders zijn gestructureerd waardoor ze niet alleen 
het geschreven woord anders waarnemen, maar ook een heel 
ander ruimtelijk inzicht hebben, bijzondere verbanden kun-
nen leggen die anderen missen, de wereld in verhalen kunnen 
begrijpen én supercreatief zijn. De auteurs beschrijven tevens 
welke beroepen passen bij dyslecten en hoe je duidelijk krijgt 
wat precies je sterke punten zijn. 
Een essentieel boek voor ouders, onderwijzers, werkgevers en dyslecten zelf natuurlijk. 



PUZZELEN 

 

Schrijf van elk plaatje het woord in de vakjes hierboven.  
Als je alle woorden goed ingevuld hebt, lees je onder de pijl 
het goede antwoord. Succes! 

1 

2 

4 
3 5 

6 

7 

8 

9 



LEKKER LEZEN! 



DYSLEXIEKANJER 

De grijze jager 
 
Hallo ik ben Mats ik zit groep 6 en ik ben 10 jaar oud. 
Ik zit op de Ariënsschool in Enschede. Mijn dyslexiejuf is Karien 
Eerst had ik dyslexietraining op de Spinaker van juf Mariëtte.  
Ik ben gestart met het lezen van de serie ‘De grijze jager’ tijdens mijn dyslexie-
training.  
Ik houd van voetbal, gamen (Fortnite) en lekker eten. Mijn lievelingseten is gekleur-
de krulletjespasta met tomatensaus, gehakt, hamblokjes en geraspte kaas van oma.  
We hebben een hond, hij is één jaar en hij heet ‘Muis’ omdat hij heel groot wordt…  
 
De grijze jager is een leuke serie. De titel slaat op de grijze mantel die de jagers  
omhebben. Ze kunnen dan verdwijnen. Ze kunnen zich goed verstoppen. De serie 
gaat over een leerling van de grijze jager, Will. Will is het hoofdkarakter. Will is mijn 
favoriete persoon. Hij is heel aardig. In de serie gaat hij van leerling naar grijze jager. 
Hij krijgt ook zijn eigen gebied. Het is zijn taak om dit gebied te beschermen.  
Er zijn 16 delen. De grijze jager zijn mensen die de boel in gaten houden. Ze verza-
melen informatie. Ze bespioneren vijanden zodat ze hun zwakke punten weten en 
dan kunnen ze aanvallen.   
Het is heel spannend. Ik lees het boek en ik luister het boek ook met Superboek.  
Ik ben nu al in deel 11, ‘De verloren verhalen’. Dit zijn verhalen die zijn gebeurd ter-
wijl Will het hoofdkarakter op reis was.  
Het is zeker een aanrader deze serie te lezen. Van mij krijgt het een 10+ 
Fijne vakantie,  
 
Groetjes Mats Cordes.  



 
 
 

 

 

            

  

   

 

 

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  

De Scootmobiele Eenheid 
Luca vindt andere kinderen raar en andere kinderen vinden Luca raar. School is daarom voor 
haar geen pretje. Maar tijdens de lockdown voelt ze zich heerlijk en het leren gaat ook op-
eens een stuk beter. Dus neemt ze een besluit: ze blijft voortaan thuis. Voor straf moet ze in 
de herfstvakantie naar een spijbelklasje. Proppen prikken in het park samen met een sport-
jongen, een barbie en een arrogante jongen. En die praten echt niet met elkaar en zéker niet 
met een raar meisje. Gelukkig komt Dylan erbij. Hij tovert de spijbelklas binnen de kortste 
keren om tot een vrolijke Scootmobiele Eenheid – zelfs de zwervers uit het park doen mee. 
Dan is de week om en moet Luca weer naar school. Maar dat wil ze niet meer, nooit meer.
               Vanaf 8 jaar 

Terra Ultima 
'De aardbol leek in alle windrichtingen doorkruist en minutieus in kaart gebracht. Maar er 
bleek iets over het hoofd te zijn gezien, iets aan de atlassen te zijn ontsnapt. Een heel   
continent nog wel: Terra Ultima.' En wat voor een continent: het is kolossaal en volstrekt 
uniek. De natuur kon er haar gang gaan zonder ingrijpen van de mens. 
Ontdekkingsreiziger Raoul Deleo vond Terra Ultima na een jarenlange zoektocht. Met 
kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet hij verslag van zijn expedities en van de wonder-
baarlijke dieren, planten en landschappen die hij er aantrof. 
Terra Ultima zorgde al voor opwinding binnen de wetenschap. Maar nu kan iedereen    
kennis maken met het onbekende werelddeel. Speciaal voor dit boek kreeg Noah J. Stern, 
collega-ontdekkingsreiziger en bioloog, toegang tot het archief van Deleo. Hij maakte een 
representatieve selectie van prenten en aantekeningen, zodat iedereen zich een beeld van 
dit fascinerende, nieuwe werelddeel kan vormen.     Vanaf 10 jaar 

Mot en de metaalvissers 
De week waarin Mot een duikboot vond, begon redelijk normaal. Saai zelfs. Dat was niet 
zo gek. Er moest heel wat gebeuren voordat ze haar grote vondst zou doen. Ze had nog 
niet eens een magneet. 
Mot heet eigenlijk Vlinder. Maar zo noemt alleen haar moeder haar nog. Die wil het 
liefst een opgeruimd, luchtig kind in een jurkje. Mot is zo niet. Mot houdt van zwarte 
kleren en van de oude, rommelige stad waarin ze opgroeit. Uit opstandigheid koopt ze 
van haar spaargeld een magneet om mee te vissen in het oude kanaal. Ze vindt een klei-
ne, roestige duikboot. Die duikboot is het begin van een groots avontuur, waarbij Mot 
de punk-acrobaten van De Werf ontmoet, ze het tegen een machtige miljardair op-
neemt en ze haar moeder beter leert kennen. 
Mot en de metaalvissers is een origineel en betoverend verhaal, dat zich nét niet in onze 
wereld afspeelt. Over de rafelrandjes van een stad, over jezelf kunnen zijn en over roest. 
Heel veel roest. 

De wilde robot 
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit 
een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd 
is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? 
De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich 
ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis  
voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug 
willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden 
gaan het gevecht aan! 
De avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol.  
Mede door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele  
illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen 
vertaald.            Vanaf 10 jaar 


