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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
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 is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Een buurtfeest

Dit eerst

1 Is er in uw buurt wel eens een buurtfeest? 
2 Gaat u daar dan naar toe? 

Vragen

Lees de vragen. 
Zoek de antwoorden in de tekst.

1 Wanneer is het buurtfeest? 

2 Hoe laat is het buurtfeest? 

3 Waar is het buurtfeest?  

4 Wat kost de BBQ voor een kind van 3 jaar? 
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Buurtfeest
Leuke uren met je buren!

Vorige jaren een groot succes, dus dit jaar opnieuw???
  i	 Ontmoeten
  i Praten
  i		 Drinken
  i		 Eten
  i		 Lachen 
  i		 Spelletjes

10 september van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Natuurlijk op het Grasplein.

Leer je buren beter kennen!
Koop kaartjes voor de BBQ (vlees Halal) bij het buurthuis: 
Volwassenen € 7.00
Kinderen van 4 tot 10 jaar € 3.00
Kinderen tot en met 3 jaar gratis

Elif en Ozan krijgen een uitnodiging voor het buurtfeest.
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Taken

1
Kijk in tekst 1 ‘Een buurtfeest’ .
Zet een streep onder alle woorden met een r.
Hoeveel woorden met een r telt u?  

2
Lees de woorden met een r hardop. 
Kijk op de klok hoe lang het duurt.
Oefen 10 keer en kijk of het dan sneller gaat. 
Zet een rondje om het cijfer.
Zo weet u of u al tien keer geoefend heeft.

10     9     8     7     6     5     4     3     2     1

3
Zet een streepje onder de r, bijvoorbeeld: drie
Waar staat de letter r in deze woorden? 

drinken
praten
brengen
groeien
krijgen
Maak zelf ook nog 5 woorden met de r op de tweede plaats.

4
Zet een streepje onder de l, bijvoorbeeld: plat
Waar staat de letter l in deze woorden? 

klein
klaar
blijven
plein
sluiten
Maak zelf ook nog 5 woorden met de l op de tweede plaats.

Tip:
U kunt de woorden ook 
overschrijven in een 
schrift.

Tip:
Als u vaak oefent met 
woorden lezen, dan gaat 
het steeds sneller.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden ken je? Zet een kruisje.
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En u?

1 Heeft u wel eens een folder met informatie gelezen? 
 Waar ging de folder over?
2 Haal een folder over iets dat je kunt doen in uw buurt.
 Geef antwoord op de vragen:
•	  Waar kun je het doen?
•	  Wanneer kun je het doen?
•	  Voor wie is het?
•	  Wat kost het?

ken ik woord komt van

ontmoeten

praten 

het plein

kennen

lachen

het spelletje

natuurlijk 

beter  goed

het kaartje

het buurthuis
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2 De wijkkrant

Eerst dit

1 Krijgt u een buurtkrant of wijkkrant in de brievenbus? 
2 Wat is de naam van die krant? 
3 Leest u die wel eens?

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

Vragen

1 Hoeveel mensen waren op het buurtfeest?
 a 10
 b 60
 c 70  

2 Wat is de naam van de burgemeester?
 a Aukje de Man
 b Eefje de Haas 
 c Ger Heesbeen

3 Hoeveel kinderen hebben meegedaan aan de spelletjes?
 a 10
 b 60
 c 70  

4 Kojo Owusu heeft een prijs gewonnen. Waarmee? 
 a Ballen gooien
 b Eten 
 c Hardlopen

5 Wie hebben de ballonnen losgelaten? 
 a Alle kinderen
 b Alle mensen uit de buurt

6 Wie heeft het verslag geschreven?
 a Aukje de Man
 b Eefje de Haas
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In de wijkkrant ‘De Weide’ staat een verslag van het buurtfeest. 

Het buurtfeest
Het buurtfeest van 10 september was weer een groot succes.
Het was drukker dan vorig jaar. Ruim 70 mensen hebben een kaartje gekocht voor 
de BBQ.
Het buurtfeest werd geopend door de burgemeester mevrouw Karen Vermeiren. 
Daarna hebben alle kinderen een ballon losgelaten en dat was leuk om te zien. De 
spelletjes waren een succes, volwassenen en kinderen hebben veel plezier gehad. 
Het ballen gooien voor volwassenen is gewonnen door Kojo Owusu en bij de 
kinderen door Mark van Beek. Het hardlopen werd gewonnen door Jos Driesen 
bij de volwassenen en door Ebi Aras bij de kinderen. Ruim 40 volwassenen en 60 
kinderen hebben meegedaan aan de spelletjes.
Gelukkig was het droog en de zon scheen af en toe. 
Alle vrijwilligers hebben dit jaar weer een mooi feest georganiseerd. 
De sfeer in de buurt is weer beter geworden.

Aukje de Man
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Taken

1
Lees de woorden.  
Oefen de woorden en lees de woorden snel.

buurt staart leert hoort

duurt kaart keert boort

stuurt vaart eert stoort

huurt maart meert poort

gluurt taart Geert voort

 

2
Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, een vraagteken
of een uitroepteken.

Hoeveel zinnen heeft het verslag van het buurtfeest?

. de punt
? het vraagteken
! het uitroepteken



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden ken je? Zet een kruisje.
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En u?

Zoek de wijkkrant uit uw buurt.
1 Kijk in de krant.
 Welke tekst vindt u belangrijk?
2 Lees die tekst en vertel aan iemand wat u hebt gelezen.

ken ik woord komt van

een groot succes het succes

de burgemeester

losgelaten loslaten

geopend openen

georganiseerd organiseren

gewonnen winnen

de sfeer

gooien

hardlopen

drukker druk

ruim

de volwassene
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3 Boven en onder de grond

Eerst dit

In deze tekst leest u over een buurt.
Boven de grond zie je de huizen, de bomen en de auto’s. 
Onder de grond kun je meestal niets zien. Maar soms wel.
1 Is uw straat wel eens opengebroken?
2 Hoe lang duurde dat?

Vragen

1 Waarom is een park belangrijk in de wijk?
 a De hoge flats kunnen daar staan. 
 b De kinderen kunnen daar spelen.
 c De scholen moeten daar staan.  

2 Waarom zijn winkels belangrijk in de wijk?
 a Je kunt dan dichtbij boodschappen doen.
 b Je kunt dan dichtbij buiten wandelen.
 c Je kunt dan dichtbij naar school.

3 Waarom zijn scholen in de wijk belangrijk?
 a Je kunt dan dichtbij boodschappen doen.
 b Je kunt dan dichtbij buiten wandelen.
 c Je kunt dan dichtbij naar school.

4 Waarom zijn bussen en trams in de wijk belangrijk?
 a Je kunt dan dichtbij boodschappen doen.
 b Je kunt dan dichtbij naar school.
 c Je kunt overal naar toe.

5 Waarvoor is de waterleiding?
 a Voor schoon water
 b Voor vuil water

6 Waarvoor is het riool?
 a Voor schoon water
 b Voor vuil water

a. ...
b. ...
c. ...
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Boven en onder de grond

Er zijn oude wijken en nieuwe wijken. Je ziet hoge flats en lage huizen. 
Wat maakt van een wijk nu een echte buurt waar mensen graag willen wonen?

Voor de boodschappen zijn winkels in de wijk belangrijk. 
Bussen of trams in de buurt zijn handig, om makkelijk te reizen. 
Voor de kinderen zijn scholen nodig. De kinderen hoeven dan niet ver te lopen, dat 
is veilig. 
In een wijk is het belangrijk dat de mensen naar buiten kunnen en dat er bomen en 
parken zijn. Daar kunnen de kinderen spelen. 
De bomen en planten hebben verzorging nodig en het vuilnis moet worden 
opgehaald. 
Als de straat kapot is, dan moet die gemaakt worden.

Onder de grond liggen een heleboel kabels. Kabels in alle kleuren. 
Geel is voor gas, grijs voor elektriciteit, groen voor de tv en blauw voor de telefoon. 
Ook de waterleiding en de riolering liggen onder de grond. 
De waterleiding brengt drinkwater naar de huizen.
En door de riolering loopt het afvalwater weg.
Er liggen ook kabels in de grond voor internet. 
Af en toe wordt de straat opengemaakt om het riool of de kabels te repareren. 
Dan is het vaak moeilijk om in je huis te komen.
Toch zouden de mensen zonder al deze kabels niet zo prettig wonen.
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Taken

‘Wijk’ is een woord met een lange ij.
Er zijn ook woorden met een korte ei. 
ij en ei klinken hetzelfde.

1 Lees de tekst ‘Het huisje op de dijk’ en zet de woorden in de goede rij. 
 Schrijf alle woorden maar één keer op.

Het huisje op de dijk

De kleine man zei kijk, 
dit is een fijne wijk.
Ik koop een huis aan de dijk. 
Ik kijk naar de rivier de Ijssel
en ik voel me rijk.
Mijn vrouw Evelien 
wil het zeker wel zien.        
De trein is hier niet ver vandaan. 
Ik kan dan ook op reis gaan.
En met een geit in de wei 
voel ik me helemaal blij. 

ij ei

dijk

2 Lees de woorden drie keer. 
3 Lees dan ‘Het huisje op de dijk’ nog een keer.  



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden ken je? Zet een kruisje.
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En u?

1 In welke wijk woon jij?
2 Zijn er in je wijk scholen, winkels, bussen, trams en parken? 
3 Zoek de naam op van een school, een winkel en een park in je buurt.

school

winkel

park

ken ik woord komt van

af en toe

de wijk

belangrijk

het vuilnis

het park

de verzorging

spelen

opgehaald ophalen

gemaakt maken

de grond

de kabel

het internet

opengemaakt openmaken

repareren
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4  De boerderij van het melkmeisje

Eerst dit

Deze tekst gaat over een meisje dat op een boerderij woont. 
Op een boerderij laten mensen groenten groeien.
Ook hebben ze dieren om te verkopen. 
1 Bent u wel eens op een boerderij geweest? 
2 In Nederland of in je geboorteland?

Vragen

1 Het meisje gaat iedere dag naar de markt. 
 a waar
 b niet waar
 
2 Het meisje mag het geld van de melk vandaag zelf houden.  
 a waar
 b niet waar

3 De melk valt.  
 a waar
 b niet waar

4 Het meisje koopt eieren.  
 a waar
 b niet waar

5 Zet in de goede volgorde.
 a Ik koop lammetjes  1 Ik koop eieren 
 b Ik koop eieren  2 
 c Ik heb koeien  3  
 d Ik verkoop kippen  4 
 e Ik koop een boerderij 5 
 f Ik verkoop schapen 6 
 g Ik koop kalfjes  7 

a. ...
b. ...
c. ...
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De boerderij van het melkmeisje

Elke week ging het melkmeisje met de melk naar de markt. 
Op de markt verkocht ze de melk van de boer. 
Dat deed het meisje heel goed. 
Ze droeg de melk op haar hoofd en liep naar de stad. 
Op een dag zei de boer: ‘Je werkt heel goed. 
Vandaag mag je het geld van de melk zelf houden.’ 
Toen het meisje naar de stad ging, dacht ze na. 
Wat zal ik gaan kopen met dat geld? 
Toen ze in de stad aankwam wist ze het heel goed.
Ik ga eieren kopen, zei het meisje tegen zichzelf. 
Dan ga ik de eieren uitbroeden. 
Als de kuikentjes zijn uitgekomen dan geef ik ze veel eten. 
Dan worden het sterke kippen.
Ik verkoop ze voor veel geld op de markt. 
Wat zal ik rijk worden. 
Ik zou lammetjes kunnen kopen. 
Dat worden grote schapen en die ga ik weer verkopen. 
Dan kan ik kalfjes kopen en dan worden dat koeien. 
Als ik koeien heb, dan ben ik rijk. 
Ik kan dan een boerderij kopen. 
Een boerderij met kippen, schapen en koeien.
En misschien ook wel een paard. 
Dan breng ik met de kar de melk naar de markt. 
Ik kijk dan heel trots.
Oh, oh, toen het meisje heel trots wilde kijken, deed ze haar hoofd naar achteren. 
Ze was vergeten dat de melk op haar hoofd stond. 
De melk viel en op de grond lag een grote plas melk. 
Het geld van de melk zou ze niet krijgen. 
Dag kippen, dag schapen, dag koeien, dag paard, dag kar, dag boerderij. 
Dag mooie dromen.

Het verhaal over het melkmeisje is al 2500 jaar oud. 
Het gaat over een meisje dat droomt van een eigen boerderij.
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Taken

1 Wat hoort bij elkaar?

lammetje
kuikentje
kalfje

koe
schaap
kip

         

2 Lees de tekst over het melkmeisje nog drie keer. 
 Zo gaat u sneller lezen.

3 Lees de tekst een paar keer hardop.
 Kijk dan op de klok.
 Kunt u het binnen 1 minuut?

Elke week ging het melkmeisje naar de markt. 
Ze verkocht de melk van de boer. 
Dat deed het meisje heel goed. 
Ze droeg de melk op haar hoofd en liep naar de stad. 
Op een dag zei de boer: Je werkt heel goed. 
Vandaag mag je het geld van de melk zelf houden. 
Toen het meisje naar de stad ging, dacht ze na. 
Wat zal ik gaan kopen met dat geld?

kuikentje schapen en lammetjes



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden ken je? Zet een kruisje.
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En u?

1 Vertel dit verhaaltje in uw eigen taal aan een kind.
2 Vertel dit verhaaltje ook in het Nederlands aan iemand.

ken ik woord komt van

verkocht verkopen

de boer

zei zeggen

droeg dragen

ging gaan

dacht denken

wist weten

kwam komen

de kuikentjes het kuiken

de lammetjes het lam

de kalfjes het kalf

de boerderij

de kar

trots

wilde willen

vergeten

stond staan

viel vallen

de plas



Woorden woorden woorden

20 Melkweg Buren

Oefening 1

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

losgelaten
geopend
georganiseerd
gewonnen
opengemaakt

openen
winnen
organiseren
openmaken
loslaten

Oefening 2

1 Om 3 uur hebben alle kinderen de ballonnen  .

2 Het feest was toen  en de spelletjes konden  
 beginnen.

3 Alles was goed . 

4 Toen werd de envelop . 

5 De burgemeester las voor wie een prijs had  .

Vul in
losgelaten
geopend
georganiseerd
gewonnen
opengemaakt

Oefening 3

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

verkocht
zei
droeg
ging
dacht

denken
dragen
gaan
verkopen
zeggen
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Oefening 4

1 Ik had een gouden ketting, maar ik  ze nooit. 

2 Daarom  ik naar een winkel met kettingen en ringen.

3 De man : ‘U krijgt 160 euro.’ 

4 Ik  even na. 160 euro is veel geld.

5 Toen heb ik de ketting .

Vul in

Oefening 5

Wat is het tegenovergestelde?

1
2
3
4

druk
belangrijk
winnen
lachen

onbelangrijk
rustig
huilen
verliezen

Oefening 6

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5
6

Papiertje dat je krijgt als je betaald hebt voor iets.
Soms, niet zo vaak
Een kleine wedstrijd die je speelt omdat het leuk is
Open plek in een stad of dorp
Als iets heel goed gegaan is
Wat je voelt als mensen samen zijn

de sfeer
het plein
af en toe
het spelletje
het kaartje
het succes

verkocht
droeg
zei
dacht
ging
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Oefening 7

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

van links naar rechts 

1 Een plaats voor alle mensen in de wijk

2 Dat begrijpt iedereen, dat is heel vaak zo

3 Meer dan ...

4 Iets meenemen en niet op de grond zetten                                     

5 Een spel of een sport doen

6 Zorgen voor mensen of kinderen

7 Spreken 

8 Iemand tegenkomen of iemand leren kennen

9 Geluid dat je maakt als je blij bent of iets leuk vindt

van boven naar beneden

10 Rennen

buurthuis
dragen
hardlopen
lachen
natuurlijk
ontmoeten 
praten
ruim
spelen
verzorging
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Oefening 8

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4

Waar je op staat
Het meisje kan de bal ver ...
Stuk van de stad
Baas van een dorp of stad

gooien
de wijk
de burgemeester
de grond

Oefening 9

Schrijf het goede woord bij het plaatje.

de kabel

het park 

het vuilnis

Oefening 10

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4

gemaakt
iemand die ouder is dan 18 jaar
meegenomen bij iemand
goed, .... , best

opgehaald
gerepareerd
beter
de volwassene

1 2 3
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Oefening 11

1 Het melkmeisje werkt op de  . 

2 De  zegt dat ze het geld van de melk mag hebben.

3 Het melkmeisje wil van dat geld eieren kopen. 

 De  wil ze veel eten geven. 

 Dan worden het dikke kippen.  

4 Met het geld van de kippen koopt ze  . 

 Dat worden grote schapen. 

5 Dan koopt ze jonge koeien, dat zijn  . 

6 Ze gaat met het paard en de  naar de markt.

7 Ze kijkt dan heel  .  

8 Maar ze was de melk op haar hoofd  .

9 De melk viel op de grond. Nu ligt daar een grote witte  .

10 Nu kan ze niet meer  over een mooie boerderij.

Vul in
boer
boerderij
dromen
kuikentjes
lammetjes
kalfjes
kar
plas
trots
vergeten

Oefening 12

Wat hoort bij elkaar? 

1
2
3
4
5

repareren
de verzorging
het internet
halal
leren kennen

vlees
de computer
maken
kennismaken
geven wat nodig is



Oefening 13

Zoek de woorden.

v f e e s t a i v

r g f b l h s w l

o o k a b m f i d

l o s l a t e n r

ij i u n e o e n u

k e c q e s r e k

d n c a d u o n t

x d e m a n n i h

m i s j a r d z e

succes
loslaten
winnen
feest
sfeer
druk
vrolijk
gooien



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 10 september
2 van 12 tot 22 uur
3 op het grasplein
4 gratis

Taken
buurtfeest
uren
buren
vorige
jaren
groot
jaar
praten
drinken
september
natuurlijk
Grasplein
leer
buren
kaartjes
buurthuis
€ (euro)
kinderen
4 (vier)
jaar
3 (drie)
gratis

Tekst 2
Vragen
1 c
2 b
3 b
4 a
5 a
6 a

Taken
De tekst heeft 12 
zinnen.

Tekst 3
Vragen
1 b
2 a
3 a
4 c
5 a
6 b

Taken

ij ei

Kortrijk
kijk
fijne
wijk
rijk
mijn
blij

kleine
zei
Leie
trein
reis
geit
wei

Tekst 4
Vragen
1 b
2 a
3 a
4 b
5 
Ik koop eieren
Ik verkoop de kippen
Ik koop lammetjes
Ik verkoop schapen
Ik koop kalfjes
Ik heb koeien
Ik koop een boerderij

Taken

lammetje
kuikentje
kalfje

schaap
kip
koe



Sleutels woorden 
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Oefening 1
1 losgelaten  loslaten
2 geopend  openen
3 georganiseerd organiseren
4 gewonnen  winnen
5 opengemaakt openmaken

Oefening 2
1  losgelaten
2 geopend
3 georganiseerd
4 opengemaakt of geopend
5 gewonnen

Oefening 3
1 verkocht  verkopen 
2 zei   zeggen
3 droeg   dragen
4 ging   gaan
5 dacht   denken

Oefening 4
1 droeg
2 ging
3 zei
4 dacht
5 verkocht

Oefening 5
1 druk   rustig
2 belangrijk  onbelangrijk
3 winnen  verliezen
4 lachen  huilen

Oefening 6
1 Papiertje dat je krijgt als je betaald hebt voor iets  het kaartje
2 Soms, niet zo vaak      af en toe
3 Een kleine wedstrijd die je speelt omdat het leuk is het spelletje
4 Open plek in een stad of dorp     het plein
5 Als iets heel goed gegaan is     het succes
6 Wat je voelt als mensen samen zijn    de sfeer



Sleutels woorden 
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Oefening 7

10

1 b u u r t h u i s

2 n a t u u r l ij k

3 r u i m

4 d r a g e n

5 s p e l e n

6 v e r z o r g i n g

7 p r a t e n

8 o n t m o e t e n

9 l a c h e n

Oefening 8
1 waar je op staat    de grond
2 het meisje kan de bal ver ...  gooien
3 stuk van de stad    de wijk
4 baas van een dorp of stad  de burgemeester

Oefening 9
foto 1 het park
foto 2 de kabel
foto 3 het vuilnis

Oefening 10
1 gemaakt     gerepareerd
2 iemand die ouder is dan 18 jaar de volwassene
3 meegenomen bij iemand  opgehaald
4 goed, .... , best    beter
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Oefening 11
1 boerderij
2 boer
3 kuikentjes
4 lammetjes
5 kalfjes
6 kar
7 trots
8 vergeten
9 plas
10 dromen

Oefening 12
1 repareren  maken
2 de verzorging geven wat nodig is
3 het internet  de computer
4 halal   vlees
5 leren kennen kennismaken

Oefening 13

v f e e s t a i v

r g f b l h s w l

o o k a b m f i d

l o s l a t e n r

ij i u n e o e n u

k e c q e s r e k

d n c a d u o n t

x d e m a n n i h

m i s j a r d z e
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