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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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Wat ziet u op het plaatje?
Aan welke woorden denkt u?

1 De dokter verhuist

Eerst dit

Vragen

1 Wie stuurt de brief?
 a Dokter Bosboom
 b Meneer en mevrouw Aras
   
2 Waarom krijgen Jal en Noor de brief?
 a  De tijd van het spreekuur wordt anders.
 b Het adres van de dokter wordt anders.

3 Wat is het nieuwe adres?
 a Boterstraat 5
 b Sterrenlaan 53

4 Wanneer verhuist de praktijk?
 a 15 mei
 b 15 augustus

5 Waarom is de verhuizing goed?
 a Er komt een nieuwe dokter.
 b Er stopt een bus voor de deur.

a. ...
b. ...
c. ...
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Jal en Noor krijgen een brief.
Ze lezen de brief.

Leerdam, 15 mei 2013
L. BOSBOOM

HUISARTS
Sterrenlaan 53 - Leerdam

0345- 512512

Beste meneer en mevrouw Aras,

De praktijk gaat verhuizen!
Op 15 augustus 2013 verhuizen wij.

Nieuw adres
Ons nieuwe adres is Boterstraat 5 in Leerdam.
Wij krijgen ook een nieuw telefoonnummer:
0345 -303303.

Spreekuur
De tijden van het spreekuur blijven hetzelfde:
maandag t/m vrijdag van 9 tot 10 uur.
U kunt ook een afspraak maken.

Waarom?
De verhuizing heeft veel voordelen:
 Onze nieuwe praktijk is groter.
 De praktijk komt naast de apotheek.
 Bus 13 stopt voor de deur.

Met vriendelijke groet, 

L. Bosboom   
Huisarts    
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Taken

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

Het adres
De postcode
De datum
Het telefoonnummer
De tijden van het spreekuur

0345 - 303303 
15 augustus 2013
4141 AV
Boterstraat 5
Van 9 tot 10 uur

A

B Lees de woorden vijf keer hardop.

de maanden

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

de dagen

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

lees
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Wat is het adres van uw huisarts?
Wanneer is het spreekuur?

Ken ik Woord Komt van

de mevrouw

de meneer

de praktijk

verhuizen

het adres

nieuw

het telefoonnummer

de tijden de tijd

het spreekuur

maandag

vrijdag

de afspraak

groter groot

de bus
de deur

de apotheek

de voordelen het voordeel

 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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2 Vijf vragen

Eerst dit

Vragen

Kijk naar de foto.
Wat doet het meisje?
En waarom doet ze dat, denkt u?

1 Wat is een luis?
 a Een heel klein dier
 b Een klein kind

2 Zijn luizen gevaarlijk?
 a Ja
 b Nee

3 Wat moet je doen tegen luizen?
 a Het kind kammen 
 b Naar de dokter gaan

4 Waar kun je shampoo tegen luizen kopen?
 a Bij de apotheek
 b Bij de supermarkt

5 Elif vindt luizen vies.
 Ze denkt: Heeft je kind luizen?
 Dan moet je hem vaker wassen.
 Is dat waar?
 a Ja
 b Nee

a. ...
b. ...
c. ...
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Elif is bij de dokter.
Ze leest een folder.
De folder gaat over luizen.

Vijf vragen over luizen

1 Wat zijn luizen?
Luizen zijn heel kleine beestjes.
Ze zitten in je haar.
Vooral bij kinderen gebeurt dat soms.

2 Zijn luizen gevaarlijk?
Luizen zijn niet gevaarlijk.
Maar ze zijn wel vervelend.
Je krijgt er erge jeuk van.

3 Hoe krijg ik ze weg?
Je moet dan elke dag kammen.
Dat doe je met een luizenkam.
Op de foto ziet u zo’n kam.
Je kunt ook wassen met een shampoo.
Er bestaat shampoo die luizen dood maakt.
Die koop je bij de apotheek.

4 Mijn kind heeft luizen. 
 Was ik zijn haren niet vaak genoeg?
Luizen wonen in schone haren.
Ze houden niet van vieze haren.
Heeft uw kind luizen?
Dan heeft het kind dus schone haren!

5 Mijn kind heeft luizen.
 Moet ik naar de huisarts?
U hoeft niet naar de huisarts.
Uw kind is niet ziek.
U kunt het probleem zelf oplossen.
U kunt shampoo kopen bij de apotheek.
Of kammen met een luizenkam.

De luis is zo groot als het streepje 

Een kam voor luizen
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Taken

Lees de woorden vijf keer hardop.

het beest
het feest
het meest
hij leest

het best
zij hoest
hij past
hij plast

de kast
de gast
hij wast
zij kiest

A

B

lees

Maak het rijtje af.

 een beest  een beestje

1 een huis  een 

2 een muis  een 

3 een kind  een 

4 een boek  een 

5 een fiets  een 

6 een feest  een 

7 een fles  een 
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Komt u wel eens bij de huisarts?
In de wachtkamer zijn veel folders.
Zoek een folder over hoofdluis.
Welke woorden kent u al?
Zet een streep onder die woorden.

Ken ik Woord Komt van

klein

het beestje het beest

het haar

de kinderen

soms

gevaarlijk

vervelend

de jeuk

kammen

de kam

wassen

de shampoo

schone schoon

vieze vies
ziek

de huisarts

het probleem

oplossen

 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 Een gevaarlijke ziekte

Eerst dit

Vragen

Welk dier ziet u op het plaatje?
Is het een leuk dier?
Wat weet u over dit dier?

1 Waarover gaat de tekst?
 a Over een dier
 b Over een ziekte

2 Wat is de pest?
 a Een land
 b Een ziekte

3 Wie werden ziek door de pest?
 a Alleen mensen in Nederland
 b Mensen in heel Europa

4 Hoe werden mensen ziek?
 a Door dieren en planten
 b Door mensen en dieren

5 Komt de pest nu nog voor?
 a Helemaal niet
 b Bijna niet
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De Zwarte Dood

Het is het jaar 1350.
Dat is meer dan 650 jaar geleden.
Er is een erge ziekte in Europa.
De ziekte is echt gevaarlijk.
De mensen noemen hem De Zwarte Dood.
Een andere naam is de pest.

Heel veel mensen worden ziek.
Ook in Nederland worden mensen ziek.
Zieke mensen kunnen anderen ook ziek maken.
Ook dieren kunnen mensen ziek maken.
Vooral door ratten worden mensen ziek.

De Pest komt voor in heel Europa.
Veel mensen vluchten voor de ziekte.
Wie ziek is gaat vaak dood.
In Europa sterft één van de drie mensen.
In totaal sterven zo 15 miljoen mensen.

Nu komt De Pest niet vaak meer voor.
En de dokters weten meer dan vroeger.
Ze kunnen zieke mensen beter maken.

Lin leest een boek van haar zoon.
Het is een boek van school.
Het boek gaat over vroeger.
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Lees de woorden vijf keer hardop.

jaar
dood
zwart
pest
ziek
sterft
komt

ziekte
mensen
dieren
vluchten
sterven
vroeger
beter

gevaarlijk
geleden
andere
Europa
Nederland

Vul in.

 

 een appel   zes appels

 een tafel   twee tafels

1 een lepel   twee  

2 een wortel   veel   

3 een vogel   twee  

4 een jongen  drie  

5 een meisje  twee  

Taken

A

B

lees
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Welke ziektes kent u?
Welke ziekte is gevaarlijk?
Welke ziekte is niet gevaarlijk?

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

Ken ik Woord Komt van

het jaar

erge erg

zwarte

andere ander

de naam

de mensen

de dieren

vooral

vluchten

dood

sterft sterven

miljoen
vaak

vroeger

de dokters de dokter

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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Eerst dit

4 De beste dokter

Kijk naar het plaatje hiernaast.
Wat ziet u?
Aan welk verhaal denkt u?

1 Heeft de man veel geld?
 a Ja
 b Nee

2 Werkt de zoon in het bos?
 a Ja
 b Nee

3 Wat zit er in de fles?
 a Een geest
 b Geld

4 Wat krijgt de jongen van de geest?
 a Een fles
 b Zilver

5 De jongen wordt rijk.
 Wat doet hij dan?
 a Hij gaat naar school.
 b Hij koopt een doek.

6 Welk werk gaat de jongen doen?
 a Hij gaat in het bos werken.
 b Hij wordt een dokter.

 

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Er was eens een arme man.
Elke dag werkte hij in het bos.
Die man had een zoon.
De zoon mocht naar school.
Leren is belangrijk! zei de arme man.
De zoon leerde goed.
Maar toen was het geld op.
De zoon kon niet meer naar school.

De jongen ging mee naar het bos.
Daar zag hij een fles.
Uit de fles kwam een stem:
Maak de fles open.
Laat mij vrij!

De jongen schrok erg.
Wie praat daar? vroeg hij.

Ik ben een geest, zei de stem.
Laat me vrij. Dan maak ik je rijk.
De jongen maakte de fles open.

Daar was de geest.
Ik geef je een doek, zei de geest.
Daarmee kun je mensen beter maken.
En ik geef je zilver.
Dan ben je niet meer arm.

De jongen kon weer naar school.
Hij leerde heel goed.
Hij werd een dokter.
De beste dokter van het land.
Hij maakte alle mensen beter.
Dat kwam door de doek.

Dit is een oud verhaal.
Het komt uit Duitsland.
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Taken

Lees de tekst een paar keer.
Kijk dan op de klok.
Lees de tekst snel.
Kunt u het binnen 2 minuten?

Er was eens een arme man.
Elke dag werkte hij in het bos.
Die man had een zoon.
De zoon mocht naar school.
Leren is belangrijk! zei de arme man.
De zoon leerde goed.
Maar toen was het geld op.
De zoon kon niet meer naar school.

De jongen ging mee naar het bos.
Daar zag hij een fles.
Uit de fles kwam een stem:
Laat mij vrij!

A

Welk woord is anders?
Zet een streep onder dat woord.

Vandaag Gisteren of vroeger
Hij werkt in het bos.

Hij heeft een zoon.

De zoon mag naar school.

De zoon leert goed.

Het geld is op.

De jongen schrikt.

Hij ziet een fles.

Uit de fles komt een stem.

Hij wordt een dokter.

Hij werkte in het bos.

Hij had een zoon.

De zoon mocht naar school.

De zoon leerde goed.

Het geld was op.

De jongen schrok.

Hij zag een fles.

Uit de fles kwam een stem.

Hij werd een dokter.

B
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Ken ik Woord Komt van

arme arm
de man

werkte werken

het bos

de zoon

de school

leren

belangrijk

het geld

op

de fles
de stem

open

vrij

schrok schrikken

rijk

het zilver

de doek

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

1 Lees het verhaal voor aan iemand.
2 Het verhaal is verdrietig.
 Bedenk een vrolijk einde voor het verhaal.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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gevaarlijk
de huisarts

jeuk
kammen
shampoo
vervelend

adres
afspraak

bus
maandag
verhuizen

vrijdag

dood
ziekte

mensen
naam
vaak

1

1 Onze praktijk gaat  .

2 Wij krijgen een nieuw  .

3 Het spreekuur is van  tot

  .

4 U kunt ook een  maken.

5 De  stopt voor de deur.

1 Mijn kind heeft  op haar hoofd.

2 Ik moet het haar goed  .

3 Ik zal het wassen met  .

4 De jeuk is heel  .

5 Maar luizen zijn niet  .

6 Mijn kind hoeft niet naar  .

1 In Nederland was een erge  .

2 De  was: De Zwarte Dood.

3 Veel  werden ziek.

4 Er gingen ook veel mensen  .

5 Die ziekte komt niet meer  voor.

Woorden

2

3

Vul in

Vul in

Vul in
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4

5

6

1 Het verhaal gaat over een arme  .

2 De man   in het bos.

3 Zijn  gaat naar school.

4 De jongen wil veel  .

5 Maar dan is het geld  .

6 De jongen kan niet meer naar  .

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

klein

ziek

vaak

arm

open

dicht

gezond

groot

rijk

soms

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3
het telefoonnummer

het adres

de mensen

de naam

de praktijk

het spreekuur

de deur

de huisarts

de mevrouw

de meneer

de man

de zoon

leren
man

op
school
werkt
zoon

x

Vul in
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7

8

9

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

Het regent al drie dagen.

Ik kan lezen en schrijven.

Het kind speelt met vuur.

Dat is gevaarlijk.

Dat is vervelend.

Dat is belangrijk.

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

schoon

nieuw

vrij

vroeger

gevaarlijk

nu

oud

vies

veilig

gevangen

de mensen
het geld
het bos

het kind
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10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Van links naar rechts
1 Heb je een recept van de dokter?
 Dan haal je hier het medicijn.
 Kijk ook naar het plaatje.
2 Niet oud maar ...
3 Duur metaal
4 Het kind heeft vieze handen. 
 Hij moet ze ...
5 Niet wit maar ...
6 Dit groeit op je hoofd.
7 Geluid als je praat
8 Kijk naar het plaatje.

Van boven naar beneden
1 Dokter

apotheek
fles

haar
huisarts

nieuw
stem

wassen
zilver
zwart
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13

1 Ik ben mijn sleutel kwijt.

 Dat is een  .

2 Hoe kan ik dit probleem  ?

3 Het is  vervelend.

4 Ik heb geen  om te zoeken.

5 Vorig  ben ik ook een sleutel

 verloren. 

Wat is hetzelfde?

1

2

3

4

de dokter

de meneer

het beest

sterven

het dier

dood gaan

de huisarts

de man

erg
jaar

oplossen
probleem

tijd

miljoen
schrikt
vooral

voordeel

11

1 De rokken zijn allebei mooi.

 De gele is goedkoper.

 Dat is een  .

2 Roze is een kleur.

  meisjes houden van roze.

3 Kojo wil rijk zijn. 

 Hij wil een  euro hebben.

4 Noor hoort een hard geluid.

 Ze  ervan!

12 Vul in

Vul in
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15

Welk woord hoort bij het plaatje?

Zoek de woorden.

w r t y d o k t e r

a s b a o k l p w d

d f u v b u u r d l

w a s s e n h a a e

x c v k j e u k t r

d f g h k l p t h e

b e l a n g r ij k n

w z v b z i e k p o

de doek
de kam

de shampoo
het dier

belangrijk
bus

dokter
jeuk

leren
praktijk 
wassen

ziek

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

Taken

A 
1
2
3
4
5

Het adres
De postcode
De datum
Het telefoonnummer
De tijden van het spreekuur

Boterstraat 5
4141 AV
15 augustus 2013 
0345 - 303303 
Van 9 tot 10 uur

Sleutels

Tekst 1

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

Taken

B
1 een huisje
2 een muisje  
3 een kindje  
4 een boekje  
5 een fietsje  
6 een feestje  
7 een flesje  
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Tekst 3
Vragen
1 b
2 b
3 a
4 b
5 b

Taken

B
1 twee lepels
2 veel wortels
3 twee vogels
4 drie jongens
5 twee meisjes

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

Taken

B
Vandaag Gisteren of vroeger

Hij werkt in het bos.
Hij heeft een zoon.
De zoon mag naar school.
De zoon leert goed.
Het geld is op.
De jongen schrikt.
Hij ziet een fles.
Uit de fles komt een stem.
Hij wordt een dokter.

Hij werkte in het bos.
Hij had een zoon.
De zoon mocht naar school.
De zoon leerde goed.
Het geld was op.
De jongen schrok.
Hij zag een fles.
Uit de fles kwam een stem.
Hij werd een dokter.

Tekst 4
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Woorden

1
1 verhuizen
2 adres
3 maandag-vrijdag
4 afspraak
5 bus

2
1 jeuk
2 kammen
3 shampoo
4 vervelend
5 gevaarlijk
6 de huisarts

3
1 ziekte
2 naam
3 mensen
4 dood
5 vaak

4 
1 man
2 werkt
3 zoon
4 leren
5 op
6 school

5
1
2
3
4
5

klein
ziek
vaak
arm
open

groot
gezond
soms
rijk
dicht

6
1 de mensen
2 de deur
3 de mevrouw



Melkweg - Naar de dokter 29

7

het kind   het bos     de mensen     het geld

8
1
2
3

Het regent al drie dagen.
Ik kan lezen en schrijven.
Het kind speelt met vuur.

Dat is vervelend.
Dat is belangrijk.
Dat is gevaarlijk.

9
1
2
3
4
5

schoon
nieuw
vrij
vroeger
gevaarlijk

vies
oud
gevangen 
nu
veilig

10
1

1 a p o t h e e k

2 n i e u w

3 z i l v e r

4 w a s s e n

5 z w a r t

6 h a a r

7 s t e m

8 f l e s

11
1 probleem
2 oplossen
3 erg
4 tijd
5 jaar
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12
1 voordeel
2 vooral
3 miljoen
4 schrikt

13
1
2
3
4

de dokter
de meneer
het beest
sterven

de huisarts
de man 
het dier
dood gaan

14

de kam    de doek     het dier       de shampoo

15

w r t y d o k t e r

a s b a o k l p w d

d f u v b u u r d l

w a s s e n h a a e

x c v k j e u k t r

d f g h k l p t h e

b e l a n g r ij k n

w z v b z i e k p o
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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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