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Melkweg

De Melkweg ligt in Leerdam.
Het is een fijne straat.
Wie wonen daar?

Jal en Noor
Ze wonen op Melkweg 2.
Ze komen uit Marokko.

Lin en Wen
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze komen uit China.

Jet en Kojo 
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo komt uit Ghana. 
Jet komt uit Nederland.

Elif en Ozan
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze komen uit Turkije.
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Wat ziet u?

1 Voor wie is de brief?
 a Voor Jan Boom
 b Voor meneer en mevrouw Kam

2 Wat is het adres?
 a Melkweg 8 
 b Melkweg 4

3 Wat is de postcode?     
 a 4142 RM
 b 4152 RM

4 Welke kleur vinden ze mooi?
  a wit
  b blauw
 c hout

1 Een brief over de keuken

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Lin leest een brief.
De brief gaat over haar keuken.

Leerdam, 3 december 2015

   

Dag mevrouw en meneer Kam,

Deze brief gaat over uw keuken.
U krijgt een nieuwe keuken.
U mag de kleur kiezen.

Vul in:
Naam:  Lin en Wen Kam
Adres:  Melkweg 4
Postcode: 4142 RM
Plaats:  Leerdam

Welke kleur vindt u mooi?
 wit
 blauw
 hout

   
Groet, 
Jan Boom

Ons huis
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Lees vijf keer.
Lees snel.

De keuken
De kleur
De neus
Dat is leuk.
De keuken is wit.
De keuken is blauw.
De keuken is bruin.
De keuken is mooi.
De keuken is nieuw.

Taken

A

B brief begint met br 
blauw begint met bl
Schrijf de woorden op.
 

br  bl

brief blauw

 

lees

brief
blauw
bruin

brood
bril

bloed
bloem
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Welke kleur is uw keuken?
Maak een foto van de keuken.

Ken ik Woord
de brief
de naam
het adres
de postcode
de keuken
nieuw
de kleur
wit
blauw
hout
mooi 

En u?

Wat vindt u?

Kent u dit woord?

x

x De les maakt mij...
O moe
O blij
O boos
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2 Mijn huis

Vragen

Waar woont u?
Woont u in een huis?
Woont u in een flat?
Woont u op een boot?
Nee? 
Waar woont u dan?

Waar of niet waar?

waar
niet 
waar

1 Het huis is groot.

2 De keuken is in de kamer.

3 De bank is in de grote kamer.

4 Wim heeft een tuin.

5 Wim heeft vier kamers.

6 Wim heeft een schuur.

7 Wim heeft een bad.

x
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Dit is het verhaal van Wim.
Het gaat over het huis van Wim.

Ik ben Wim.
Ik heb een klein huis.
Ik woon alleen.
Ik heb twee kamers.

Ik heb een grote kamer.
Hier is mijn tafel en mijn bank.
Hier woon ik.
Hier eet ik.
Hier kook ik ook.
Mijn keuken is in de kamer.

Ik heb een kleine kamer.
Hier is mijn bed.
Hier slaap ik.

Ik heb ook een bad.
En een wc.
Ik heb een kleine tuin.
En ik heb een schuur.
Daar staat mijn fiets.
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Maak lange woorden.

brood + mes     broodmes

huis + deur   

deur + bel  

deur + mat   

was + bak  

De vaas is in de kast.

Op welk plaatje ziet u dat?

Taken

A

x

B

C

Tel de woorden.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hier woon ik.     3  woorden

Hier is mijn tafel en mijn bank.    woorden

Daar staat mijn fiets.       woorden                

Ik heb een klein huis.         woorden                             

Ik woon alleen.                woorden
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Ken ik Woord
de bank
groot
het huis
alleen
klein
de kamer
het bad
de wc
het bed
fijn
de schuur
de fiets

En u?

Wat vindt u?

Kent u dit woord?

x

x

De les maakt mij...
O moe
O blij
O boos

Teken uw huis.
Praat over uw huis.
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3 Geen adres

Eerst dit

Vragen

1 Hoe heet de man?
 a De man heet Poels
 b De man heet Zoef.

2 Wat is zijn adres?
 a Melkweg 6
 b Hij heeft geen adres.

3 Waarom heeft Zoef geen huis?
 a Hij wil geen huis.
 b Een huis is te duur.

4 Wat is dakloos?
 a Je hebt geen huis.
 b Het dak is kapot.

Wat is uw adres?

a. ...
b. ...
c. ...
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Geen adres

Ik ben een man.
Ik heet Zoef.
Mijn naam is Zoef.
Ik heb geen huis.
Een huis is te duur.
Ik heb ook geen adres.

Ik slaap niet in een huis.
Ik slaap in het park.
Dat is heel koud.
Soms word ik nat.

Ik ken veel mensen zonder huis.
Soms slaap ik in het huis van Poels.
Ik ben dakloos.
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1 Ik   geen huis.                                 

2 Ik  dakloos.                                       

3 Ik  Zoef.                                          

4    Zoef  een man.                              

Lees een paar keer.

boer

boek

doek

zoek

Maak de woorden goed.

b  r

b  k

d  k

z  k

Met welke letter begint het woord?

man   begint met  m           

huis   begint met    

adres   begint met    

dakloos  begint met        

slaap   begint met            

nat    begint met   

Taken

A

B

C

ben
is

heb
heet



Melkweg - Het huis 15

Kent u mensen zonder huis?
Waar slapen ze?

Ken ik Woord
ik heet heten
duur
ik slaap slapen
het park
koud
soms
nat
veel

En u?

Wat vindt u?

Kent u dit woord?

x

x De les maakt mij...
O moe
O blij
O boos
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Eerst dit

4 In Holland staat een huis

Wat is Holland ?

1 Waar staat het huis?
 a In Duitsland
 b In Holland

2 Wie woont in het huis?
 a Een man
 b Een mus

3 Wie kiest de man?
 a Een vrouw 
 b Een kind

4 Wie kiest de vrouw?
 a Een kat
 b Een kind

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Dit is een oud lied uit Nederland.
Luister en lees mee.

In Holland staat een huis
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis, ja, ja 
Van je singela singela hop sa sa 
In Holland staat een huis
In Holland staat een huis  

In dat huis daar woont een man
In dat huis daar woont een man
In dat huis daar woont een man, ja, ja 
Van je singela singela hop sa sa 
In dat huis daar woont een man
In dat huis daar woont een man

En die man die kiest een vrouw 
En die man die kiest een vrouw 
En die man die kiest een vrouw, ja, ja 
Van je singela singela hop sa sa 
En die man die kiest een vrouw 
En die man die kiest een vrouw  

En die vrouw die kiest een kind 
En die vrouw die kiest een kind 
En die vrouw die kiest een kind, ja , ja 
Van je singela singela hop sa sa 
En die vrouw die kiest een kind 
En die vrouw die kiest een kind
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Taken

Welk woord ziet u twee keer?

1 huis  hoes  huis  hees  haas
2 man  maan  nam  naam  man
3 vrouw  trouw  vouw  vrouw  mouw
4 kind  vind  zing  kind  kist
5 staat  staart  laat  staat  stoot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kijk naar het lied.

1 Hoe vaak ziet u man ?     keer 

2 Hoe vaak ziet u huis ?  keer

3 Hoe vaak ziet u kind ?  keer

Kijk in een krant.

Zoek woorden met een m.

De eerste letter is een m.

Knip de woorden uit.

Plak de woorden op.

A

B

C

m
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Ken ik Woord
Holland
hij staat staan
hij woont wonen
daar
de man
hij kiest kiezen
de vrouw
het kind

Kent u een lied ?
Praat over het lied.
Of zing het lied.

En u?

Wat vindt u?

Kent u dit woord?

De les maakt mij...
O moe
O blij
O boos

x

x
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1

Trek een lijn.

adres
naam 
plaats
postcode 

Woorden

2

Welke kleur?

   Lin en Wen Tan
   Melkweg 4
   4142 RM Leerdam
      

 Nederland

1Ons huis

wit
blauw
bruin
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3

1

De  staat in de  . 

2

Het  is in de kleine  .

3

De  is naast het  .

4

De  is in de  .

bad
bed
fiets

kamer
kamer

keuken
schuur

wc
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4

5

1 Rood is een  .

2 Een boom is van  .

3 De jas is niet oud, maar  .

4 De bloem is  .

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

dakloos

soms

Holland

wit

Nederland

geen huis

kleur

niet vaak

1 Wil je kool of sla?  maar.

2 Wat is je adres? Waar  je?

3 Ik woon niet hier. Ik woon  .

6

hout
kleur
mooi

nieuw

daar
Kies

woon
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7

Welk plaatje is goed?

1 De brief ligt op de tafel.

2 Daar staan veel fietsen.

3 Het kind vindt het fijn.

4 Het kind staat.

x
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8

9

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

koud

groot

nat

oud

zwart

droog

nieuw

wit

warm

klein

het huis
het kind
de man

de vrouw
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Zoef slaapt in het park.

Welk plaatje is goed?

11

10 x
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Vragen
1 b
2 b
3 a
4 c

Taken
B 

br  bl

brief blauw

bruin bloed

brood bloem

bril

Sleutels
Tekst 1

Tekst 2
Vragen

waar niet waar

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

Taken

A 
3 woorden
7 woorden
4 woorden
5 woorden
3 woorden

B 
broodmes
huisdeur
deurbel
deurmat
wasbak

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

Taken

A
man   begint met m           
huis   begint met h
adres   begint met a
dakloos begint met d      
slaap   begint met s     
nat   begint met  n

B 
1 heb
2 ben
3 heet
4 is

C
boer
boek
doek
zoek

Vragen
1 b
2 a
3 a
4 b

Taken
A
1 huis  hoes  huis  hees  haas
2 man  maan  nam  naam  man
3 vrouw  trouw  vouw  vrouw  mouw
4 kind  vind  zing  kind  kist
5 staat  staart  laat  staat  stoot 

B
1 10 keer
2 10 keer
3 5 keer

Tekst 4
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Woorden

1

 wit     blauw      bruin

2
adres   Melkweg 4
naam   Lin en Wen Tan
plaats   Leerdam
postcode  4142 RM

3
1 De fiets staat in de schuur.
2 Het bed is in de kleine kamer.
3 De wc is naast het bad.
4 De keuken is in de kamer.

4
1 kleur
2 hout
3 nieuw
4 mooi

5
1
2
3
4

dakloos
soms
Holland
wit

geen huis
niet vaak 
Nederland
kleur

6
1 kies
2 woon
3 daar
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7
1

2 

3

4  

 

8

 de vrouw  het kind

 het huis  de man

9
1
2
3
4
5

koud
groot
nat
oud
zwart

warm 
klein 
droog
nieuw
wit
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10

11
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Wat betekent dat plaatje?

U moet praten.

lees
U moet lezen.

U moet schrijven.

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

Zet een rondje om het goede antwoord.

x
Zet een kruisje.

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: de kleur - geel

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