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Melkweg

De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een fijne straat.
Deze mensen wonen op de Melkweg:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al groot. 
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. 
Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij woont nog niet lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 jaar.
Het oudste kind is 22 jaar.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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Jal en Noor krijgen post.
Kijk naar de post (hiernaast).
Wat is dit voor post?
Is deze post belangrijk, denkt u?

1 Super voor u

Eerst dit

Vragen

1 Wie stuurt de folder?
 a Een winkel
 b Het buurthuis
 
2 Wat kost de spinazie?
 a 99 cent per kilo
 b € 1,35 per kilo
 c € 1,59 per kilo

3 Noor koopt eieren voor € 1,39.
 Hoeveel eieren krijgt ze?
 a Zes
 b Tien
 c Twaalf

4 Jal koopt een pak koffie.
 Wat betaalt hij?
 a € 1,35
 b € 1,98

5 Het is zaterdag. 
 Het is 20.00 uur.
 Kan Noor naar de winkel gaan?
 a Ja, de winkel is open.
 b Nee, de winkel is dicht.

a. ...
b. ...
c. ...
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Noor en Jal krijgen een folder.

 
       SUPER VOOR U 

Supermarkt SUPER voor U  Eiermarkt 9  4344 AH Leerdam
Open: maandag t/m vrijdag 8.00 uur - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 19.00 uur

Altijd de
 laagst

e prijs
!

Elke d
ag ver

s!
Alleen d

eze w
eek!

Uit Nederla
nd

Nergens
 goedk

oper

Wortels per bos

€ 0,99

Eieren doos 6 stuks

€ 1,39

Appels per kilo

€ 1,79

Brood wit of bruin

€ 1,44
Koffie pak 250 gram

€ 1,98  nu € 1,65

Spinazie per kilo
€ 1,59

Paprika rood of groen
€ 0,65  per stuk

Boontjes 500 gram

€ 1,35 

Bananen per kilo
€ 1,19 
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Taken

Noor bekijkt de post.
Welk post is belangrijk, denk u?
1

2

3

4

x
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Bewaar een week lang al uw post.
Bekijk uw post.
Welke post is belangrijk?
Hoe weet u dat?

Ken ik Woord Komt van

de wortels de wortel

de spinazie

de boontjes de boon

de appels de appel

de paprika

de bananen de banaan

de eieren het ei

het brood

de koffie

nergens

goedkoper goedkoop

altijd

laagste laag
de prijs

vers

de week

de supermarkt

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x



Melkweg - Boodschappen8

2 Hier is uw bon

Eerst dit

Vragen

In de winkel krijgt u een kassabon.
Is die bon belangrijk?
Wanneer wel, wanneer niet?
Wat doet u met de bon?

1 Lin heeft een bon van Super voor U.
 Hoeveel heeft Lin betaald?
 a € 5,27
 b € 14,73
 c € 20,00

2 Lin heeft verf gekocht bij Praxis.
 Wanneer is Lin daar geweest?
 a Op 15 december 2013
 b Op 16 december 2013
 c Op 18 december 2013

3 Lin betaalt soms met haar pinpas.
 In welke winkel deed ze dat?
 a Bij Super voor U
 b Bij Hema
 c Bij Praxis

4 Lin heeft bij de Hema sokken gekocht.
 De maat is niet goed.
 Het is 28 december.
 Kan Lin de sokken nog ruilen?
 a Ja, dat kan.
 b Nee, dat kan nooit.
 c Nee, ze is te laat.
  

a. ...
b. ...
c. ...
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Lin ruimt haar tas op.
Ze vindt veel bonnen van winkels.

Super voor U
Eiermarkt 9

4344 AH Leerdam

Eieren, 6 stuks 1,39
Thee    0,87
Yoghurt, liter 0,99
Suiker   1,15
Kip    3,86
Chips, paprika 1,05
Bananen  1,65
Tomaten  0,78
Tulpen, rood  2,99

Totaal   14,73
Contant  20,00
Retour    5,27

Datum 15-12-2013
Bedankt en tot ziens!

Sokken 2 paar à 3,00   6,00
Wekker wit  17,50
T-shirt dames  6,50
Shampoo  1,15
Paraplu   5,00

TOTAAL 5 STUKS 36,15
CONTANT                                50,00
RETOUR   13,85

Datum: 18-12-2013

Bedankt en graag tot ziens
Bewaar uw bon

Ruilen binnen 30 dagen

Kijk ook op Hema.nl

Verf voor binnen 18,50
Kwast 2 stuks  11,00
Deurmat Welkom          14,50
Spijkers 100 stuks       2,95

Totaal   43,65
Pin       43,65

Datum: 16-12-2013
Ruilen binnen 30 dagen
Alleen met bon

Kijk voor gratis klustips
op www.praxis.nl  

HEMA PRAXIS
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Taken

Schrijf het goede woord bij het plaatje.

Lees de cijfers hardop.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Lees de bedragen hardop.

€ 2,50 twee euro vijftig
€ 5,25 vijf euro vijfentwintig
€ 14,30 veertien euro dertig
€ 36,15 zesendertig euro vijftien
€ 13,85 dertien euro vijfentachtig

A

B

de banaan
de bananen

de tomaat
de tomaten

lees
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Bekijk thuis uw bonnen.
Zoek op: 
-  Hoeveel hebt u betaald?
- Waar staat de datum?
-  Kunt u ruilen in deze winkel?

Ken ik Woord Komt van

de thee

de kip

de tulpen de tulp

totaal

contant

de datum

bedankt

tot ziens

de sokken de sok

het t-shirt

de wekker

de shampoo

de paraplu

de verf

de kwast

ruilen

de bon

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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3 Tomaten in de winter

Eerst dit

Vragen

Welke groente eet u graag?
Welke groente eet u in de zomer?
Welke groente eet u in de winter?

1 Wat leest Kojo over tomaten?
 a Die groeien alleen in de zomer.
 b Die groeien het hele jaar.

2 Het is winter.
 Kojo koopt een komkommer.
 Waar komt die vandaan?
 a Uit de kas in Nederland
 b Uit Duitsland

3 Nederland heeft veel kassen.
 Wie eten de groente uit die kassen?
 a Alleen mensen in Nederland
 b Mensen in Nederland en Duitsland
 c Mensen in veel landen

4 Kojo vindt Nederlandse tomaten niet lekker.
 Waar kan hij lezen hoe dat komt?
 a Bij Uit de kas
 b Bij Voordelen
 c Bij Nadelen

5 Wat leest Kojo bij Nadelen?
 a Kassen zijn goed voor het milieu.
 b Kassen zijn niet goed voor het milieu.

a. ...
b. ...
c. ...
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Tomaten in de winter
Het is winter, het is koud.
Buiten groeien geen planten.
Maar in de winkel merk je niets.
Tomaten, komkommer, sla ...
We kunnen het altijd kopen.
Twaalf maanden per jaar.
Waar komt onze groente vandaan?

Uit de kas
Het antwoord is: uit de kas.
Een kas is een huis van glas.
Het licht kan naar binnen.
Maar de kou blijft buiten.
De verwarming is aan.
Zo kunnen planten goed groeien.
Twaalf maanden per jaar.
Nederland heeft heel veel kassen.
Vooral in het westen van het land.
De groenten worden in Nederland verkocht.
En ook in veel andere landen.

Voordelen
Het voordeel van de kassen is duidelijk.
We hebben altijd veel soorten groente.
Die kunnen we het hele jaar kopen.

Nadelen 
Nadelen zijn er ook.
De groente groeit snel in de kas.
Daardoor krijgt de groente minder smaak.
Duitsers willen geen tomaten uit Nederland.
Ze noemen onze tomaat een waterbom.
En de kassen gebruiken veel stroom.
Dat is niet goed voor het milieu.

Kojo leest de krant.
Hij leest over groente.
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Lees de woorden vijf keer.

koud
merk
niets
sla
twaalf
huis
glas
licht
kou
goed

winter
buiten
groeien
planten
winkel
altijd
maanden
groente
antwoord
landen

tomaten
komkommer
andere
duidelijk
voordelen
nadelen
verwarming
Nederland
gebruiken
waterbom

Lees de tekst.

Tomaten in de winter
Het is winter, het is koud.
Buiten groeien geen planten.
Maar in de winkel merk je niets.
Tomaten, komkommer, sla ...
We kunnen het altijd kopen.
Twaalf maanden per jaar.
Waar komen die groenten vandaan?

Uit de kas
Het antwoord is: uit de kas.
Een kas is een huis van glas.
Het licht kan naar binnen.
Maar de kou blijft buiten.
De verwarming is aan.
Zo kunnen planten goed groeien.
Twaalf maanden per jaar.
Nederland heeft heel veel kassen.
Vooral in het westen van het land.
De groenten worden in Nederland verkocht.
En ook in veel andere landen.

Taken

A

B

lees

lees
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Hebt u wel eens groente laten groeien?
Welke groente?
Hoe ging dat?

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Ken ik Woord Komt van

de tomaten de tomaat

de winter

koud

buiten

groeien

de winkel

de komkommer

de sla

kopen

de maanden de maand

de groente

het glas
het licht

de verwarming

het westen

verkocht verkopen

de smaak

het milieu

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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Eerst dit

4 Djha en de kat

Kijk naar het plaatje.
Aan welke woorden denkt u?

1 Wat koopt Djha?
 a Een kat
 b Een maaltijd
 c Vlees

2 Wie kookt het eten?
 a De broer van Djha
 b De vrouw van Djha
 c Djha

3 Wie eet het vlees?
 a De broer van Djha
 b De kat van Djha
 c De vrouw van Djha

4 Djha weegt de kat.
 Hoeveel weegt de kat?
 a Evenveel als het vlees
 b Meer dan het vlees
 c Minder dan het vlees
 
5 Waarom weegt Dhja de kat?
 a Omdat de kat het vlees heeft.
 b Omdat hij Hassan niet gelooft.

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Dit is een oud verhaal.
Het komt uit Marokko.

Djha en de kat

Djha gaat naar de slager.
Hij koopt een kilo vlees.
Hij geeft het vlees aan zijn vrouw.
Maak maar een lekkere maaltijd, zegt hij.

Dhja gaat op de bank liggen.
Al gauw slaapt hij.
De vrouw van Djha is druk bezig.
Ze bakt het vlees.

Intussen komt Hassan op bezoek.
Hij is de broer van Djha.
Hassan heeft altijd honger.
Hij eet al het vlees op.

Nu wordt Djha wakker.
Hij heeft honger.
Maar hij ziet alleen een lege pan.
Waar is het vlees? vraagt Djha.
Het was de kat, zegt Hassan.
De kat at het vlees op.

Djha pakt de kat.
Hij weegt de kat.
De kat weegt een kilo, zegt hij.
Wat houd ik in mijn handen?
Is dit de kat? 
Waar is dan het vlees?
Of is dit het vlees?
Waar is dan de kat?
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Taken

Lees de tekst een paar keer.
Kijk dan op de klok.
Lees de tekst snel.
Kunt u het binnen twee minuten?

Djha gaat naar de slager.
Hij koopt een kilo vlees.
Hij geeft het vlees aan zijn vrouw.
Maak maar een lekkere maaltijd, zegt hij.

Dhja gaat op de bank liggen.
Al gauw slaapt hij.
De vrouw van Djha is druk bezig.
Ze bakt het vlees.

Intussen komt Hassan op bezoek.
Hij is de broer van Djha.
Hassan heeft altijd honger.
Hij eet al het vlees op.

A

Lees de woorden vijf keer hardop.

hij gaat
hij koopt
hij geeft
hij slaapt
zij bakt
Hassan komt
hij heeft
hij ziet
hij pakt
hij zegt

B

lees
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Ken ik Woord Komt van

de kat

de slager

de kilo

het vlees

de vrouw

lekkere lekker

de maaltijd

de bank

liggen

druk

bezig
bakt bakken

op bezoek

de broer

de honger

wakker

de pan

weegt wegen

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

In het verhaal weegt Djha de kat.
De kat weegt 1 kilo.
Welke dingen wegen 1 kilo?
Hoeveel weegt een kat echt, denkt u?

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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bon
contant

ruilen
tot ziens

glas
groeien

kopen
licht

verwarming
winter

1

1 Bij ons is het brood altijd  .

2 We hebben rode en groene  . 

3 Voor koffie betaalt u de laagste  .

4 Deze  zijn de bananen goedkoop.

5 Onze winkel is de beste  .

6 We zijn  tot negen uur.

1 Passen de sokken niet? 

 Dan kunt u ze  .

2 U moet dan wel de  bewaren.

3 Wilt u pinnen of betaalt u  ?

4 Bedankt en  !

1 In de  is het koud.

2 Dan kan sla buiten niet  . 

3 Toch kunnen we dan sla  .

 Die sla komt uit de kas.

4 Een kas is een huis van  .

5 Het is er  en warm.

6 Dat komt door de  .

Woorden

2

3

Vul in

Vul in

Vul in

open
paprika

prijs
supermarkt

vers
week
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4

5

6

1 Djha koopt  bij de slager.

2 Hij koopt een  vlees.

3 Hij geeft het vlees aan zijn  .

4 Zij gaat een  koken.

5 Maar dan komt Hassan  .

         
 

       

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

open

altijd

koud

buiten

lekker

binnen

dicht

nooit

vies

warm

kilo
maaltijd

op bezoek
vlees

vrouw

Vul in

de spinazie
de boontjes
de tomaten
de wortels

de bananen
de appels
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7

8

9

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3
de tomaat

de sla

de komkommer

de datum

de slager

het westen

de winkel

de supermarkt

de maaltijd

de honger

bakken

het t-shirt

Wat is hetzelfde?

1

2

3

4

groeien

totaal

ruilen

wegen

alles bij elkaar

groter worden

kijken hoe zwaar het is

terugbrengen naar de winkel

1 Veel mensen eten ‘s morgens  .

2 Ze drinken thee of  .

3 Blijft u lang in bed  ?

4 Of bent u meestal vroeg  ?

5 Wat doet u? Waar bent u mee  ?

x

bezig
brood
koffie
liggen

wakker

Vul in
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10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Van links naar rechts
1 Daar was je je haar mee.
2 Jet moet veel doen. Ze heeft het ...
3 Daar bak je het vlees in.
4 De kip legt een ...
5 Ik ben zijn zus. Hij is mijn ...
6 Een jaar heeft twaalf ...
7 Poes
8 Weet je waar mijn sleutels zijn?
 Ik kan ze ... vinden!
9 Om 7 uur gaat de ...
 Dan sta ik op.
10 Een bloem 

Van boven naar beneden
1 Grote winkel waar je eten koopt

broer
ei

druk
kat

maanden
nergens

pan
shampoo

supermarkt
tulp

wekker

Vul in
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13

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

de broer

de groente

de natuur

de kwast

de slager

het fruit

het milieu

de verf

het vlees

de zus

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

laag

goedkoop

kopen

het westen

overal

duur

het oosten

hoog

nergens

verkopen

11

1 Lin gaat bij Elif  .

2 Wil je koffie of  ? , vraagt Elif.

3 Lin wil graag thee.

 Ze houdt niet van de  van koffie.

4 Lin en Elif zitten op de  .

5  voor de thee, zegt Lin.

12

bank
Bedankt

thee
op bezoek

smaak

Vul in
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15

Welk woord hoort bij het plaatje?

Zoek de woorden.
 

r v p a r a p l u c t a

u g o e d k o o p x y a

i k o m k o m m e r h v

l x n p a p r i k a d e

e b b o n q b l v u t r

n v d e b a n a n e n s

de bank
de kat
de kip

de kwast
de paraplu
de sokken

bananen
bon

goedkoop
komkommer

paraplu
paprika

ruilen
vers

14
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Vragen
1 a
2 c
3 a
4 a
5 b

Taken
Brief 1 is belangrijk.
Brief 4 is van een bank.
De bank stuurt soms reclame.
Brief 4 is misschien belangrijk.

Sleutels

Tekst 1

Tekst 2
Vragen  
1 b
2 b
3 c
4 a

Taken

A

de tomaten      de banaan

de tomaat      de bananen 
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Tekst 3
Vragen
1 b  
2 a
3 c
4 c
5 b

Vragen
1 c
2 b
3 a
4 a
5 b
 

Tekst 4
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Woorden

1
1 vers
2 paprika
3 prijs
4 week
5 supermarkt
6 open

2
1 ruilen
2 bon
3 contant
4 tot ziens

3
1 winter
2 groeien
3 kopen
4 glas
5 licht
6 verwarming

4 
1 vlees
2 kilo
3 vrouw
4 maaltijd
5 op bezoek

5

de wortels        de spinazie       de boontjes

de tomaten       de bananen      de appels
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6
1
2
3
4
5

open
altijd
koud
buiten
lekker

dicht
nooit
warm
binnen
vies

7
1 de datum
2 het westen
3 het t-shirt

8
1
2
3
4

groeien
totaal
ruilen
wegen

groter worden
alles bij elkaar
terugbrengen naar de winkel
kijken hoe zwaar het is

9
1 brood
2 koffie
3 liggen
4 wakker
5 bezig 

10
1

1 s h a m p o o

2 d r u k

3 p a n

4 e i

5 b r o e r

6 m a a n d e n

7 k a t

8 n e r g e n s

9 w e k k e r

10 t u l p
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11
1
2
3
4
5

de broer
de groente
de natuur
de kwast
de slager

de zus 
het fruit
het milieu
de verf
het vlees

 

12
1 op bezoek
2 thee
3 smaak
4 bank
5 Bedankt

13
1
2
3
4
5

laag
goedkoop
kopen
het westen
overal

hoog 
duur
verkopen 
het oosten
nergens

14

de kwast       de paraplu   de sokken

de kip       de bank            de kat

15
r v p a r a p l u c t a

u g o e d k o o p x y a

i k o m k o m m e r h v

l x n p a p r i k a d e

e b b o n q b l v u t r

n v d e b a n a n e n s
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Wat betekent dat plaatje?

U moet praten.

lees
U moet iets lezen.

U moet iets schrijven.

U moet buiten de school iets doen.
Voorbeeld: U moet een folder vragen.

a. ...
b. ...
c. ...

Zet een rondje om het goede antwoord.

x
Zet een kruisje.

Vul in

Vul een woord in.

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: de kleur - geel

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: zwart - wit
                  hoog - laag
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