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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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Gebruikt u medicijnen?
Waar haalt u de medicijnen?

1 De apotheek

Eerst dit

Vragen

1 Van wie komt de folder?
 a   Van apotheek De Vijzel
 b   Van apotheek Leerdam
 c   Van ziekenhuis De Linge
 
2  Het is dinsdag. 
 Het is 15.00 uur.
 Waar kan Kojo zijn medicijnen halen?
 a  Bij apotheek De Vijzel
 b  Bij apotheek Leerdam

3  Het is maandag. 
 Het is 23.30 uur.
 Waar kan Kojo zijn medicijn halen?
 a  Bij apotheek De Vijzel
 b  Bij apotheek Leerdam

4   Wat is het nummer van Apotheek Leerdam?
 a   (0345) 642 559
 b   (0345) 642 558
 c   (0345) 612 987

A
a. ...
b. ...
c. ...
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Kojo krijgt een folder van de apotheek.
Hij leest de folder.

Welkom bij apotheek De Vijzel. 
De Vijzel is de apotheek in uw buurt.
In deze folder vindt u alle informatie.

Ons adres   Eiermarkt 13
    4179 BE  Leerdam
    (0345) 642 559
    info@vijzelapotheek.nl

Apotheker   Drs. F.J. Pattina

Wanneer open?  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
    

Is uw apotheek dicht? 
En heeft u met spoed medicijnen nodig?

Ga dan naar  Apotheek Leerdam 
    Ziekenhuis De Linge
    Banstraat 34
    4141 EF Leerdam
    (0345) 612 987

Wanneer open?  Maandag t/m vrijdag van 17.30 tot 23.00 uur
    Zaterdag en zondag van 8.30 tot 23.00 uur
    Feestdagen van 8.30 tot 23.00 uur
    Op koningsdag gesloten!
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Taken

Hoeveel letters heeft het woord?
Zet een kruisje.

4 5 6 7 8 9
folder
apotheek
apotheker
spoed
zaterdag
gesloten

A

B

C

Koningsdag is een lang woord. 
Het is gemaakt van twee korte woorden: 
koning + dag
Welke korte woorden ziet u?

1 feestdag     + 

2 ziekenhuis   + 

3 openingstijd    +  

Lees de tijden hardop.

Voorbeeld: 
U leest:  2.30 uur U zegt: half 3.

09.00 uur

18.00 uur

08.30 uur 

23.00 uur

17.30 uur

lees

x
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Komt u wel eens in een apotheek?
Hoe heet uw apotheek?
Wat zijn de openingstijden?
Zoek het op. 
Of vraag het aan iemand.

Ken ik Woord Komt van

de folder

de apotheek

de buurt

de informatie

het adres

maandag

vrijdag

t/m tot en met

dicht

de spoed

dan

open

 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 - Medicijnen8

2 Smeren en slikken

Eerst dit

Vragen

Welk woord hoort bij het plaatje? 

1 Kojo gebruikt een medicijn.
 Wat mag Kojo niet doen?
 a Kauwen
 b Doorslikken

2   Noor gebruikt een medicijn.
 Wat moet Noor doen?
 a Het medicijn doorslikken
 b Het medicijn smeren

3   Hoe vaak moet Wen zijn medicijn gebruiken?
 a Eén keer per dag
 b Twee keer per dag
 c Vier keer per dag

4   Wen bewaart zijn medicijn in zijn tas.
 Is dat goed?
 a   Ja
 b   Nee

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

smeren
slikken

druppelen  
drinken
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Kojo, Noor en Wen gebruiken een medicijn.
Een medicijn haal je bij de apotheek. 
Het medicijn zit in een doosje. 
Lees de tekst op de doosjes.

Kojo heeft last van zijn maag. 
Kojo gebruikt tabletten.  

Noor heeft last van haar huid.
Ze heeft rode plekken. 
Noor gebruikt zalf.

Wen heeft pijn in zijn ogen. 
Wen gebruikt druppels.

 APOTHEEK de VIJZEL

 Dhr. K. Owosu
 Melkweg 6
 4142 MK Leerdam

1 x per dag 1 tablet.
Heel doorslikken, niet kauwen.

 Dhr. Wen Kam
 Melkweg 4
 4142 MK Leerdam

4 x per dag 1 druppel in het oog.
In de koelkast bewaren.

 APOTHEEK de VIJZEL

 Mw. N. Aras
 Melkweg 2
 4142 MK Leerdam

2 x per dag smeren.
Niet innemen.

 APOTHEEK de VIJZEL
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Taken

Lees  hardop.

Voorbeeld: 
U leest:  1 x per dag  U zegt: één keer per dag

2 x per dag 

3 x per dag

4 x per dag

5 x per dag

A

B Schrijf het goede woord bij het plaatje.

1       2

3      4

5       6

een tablet 
veel tabletten

een potje 
drie potjes
een doosje 

veel doosjes

lees
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Gebruikt u medicijnen?
Hoe vaak neemt u die?

Ken ik Woord Komt van

het medicijn

last van

de maag

de doosje de doos

het tablet

heel

doorslikken

kauwen

rode rood

de plekken de plek

smeren

de pijn

de ogen het oog

de druppel

de koelkast

bewaren

 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 Zoete pillen

Eerst dit

Vragen

1 Gebruikt u medicijnen?
 Hoe smaken die medicijnen?

2 Weet u waar Brussel ligt?
 Bent u daar wel eens geweest?

Zoek het antwoord bij de vraag.
Trek een lijn.

1 Waar woonde Neuhaus eerst?  Apotheker
2 Waar woonde Neuhaus in 1857? In Zwitserland
3  Wat is het beroep van Neuhaus? In Brussel

4  Hoe smaakte de pil eerst?   Gezonde mensen
5  Hoe smaakte de pil daarna?  Zoet
6  Wie kochten de pillen?   Vies

7  Wat zit er in een bonbon?   In Brussel
8  Waar zijn veel chocoladewinkels? Chocola 
9  Van wie was de eerste winkel?  Jan Neuhaus
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Dit verhaal is echt gebeurd. 
Ongeveer 150 jaar geleden. 
Het gaat over een apotheker. 
Hij bedacht een nieuw snoepje. 
Lees het verhaal.

Jan Neuhaus was apotheker.
Eerst woonde hij in Zwitserland. 
Maar in 1857 verhuisde hij naar Brussel.
Daar opende hij een apotheek.

In de apotheek verkocht hij pillen.
Maar de mensen vonden de pillen vies. 
Ze smaakten niet lekker.
Daarom bedacht de apotheker iets nieuws.

Hij deed chocola om de pil. 
Daardoor werd de pil zoet. 
Nu vonden de mensen de pil lekker.
Steeds meer mensen kwamen pillen kopen. 
Niet omdat ze ziek waren. 
Nee, ze vonden de pillen lekker!
Dus kreeg de apotheker nog een idee.

Hij stopte geen pil in de chocola. 
Hij deed er nootjes in. 
En zo is de bonbon ontstaan.
Ga maar eens naar Brussel. 
Daar zie je veel winkels met chocola.
Maar je weet nu: 
De winkel van apotheker Neuhaus was de eerste!



Melkweg - Medicijnen14

Lees de zinnen.

Jan woont in Zwitserland.  Jan woonde in Zwitserland.
Hij verkoopt pillen.   Hij verkocht pillen.
De pillen smaken vies.  De pillen smaakten vies.
Hij doet chocola om de pil. Hij deed chocola om de pil.

Welk woorden zijn anders? 
Zet een streep onder die woorden.

Sommige woorden schrijf je met th. 
Maar je hoort de h niet. 
Je hoort alleen de t.

Lees de woorden.

thee
thuis
theepot
theorie
theater

apotheek
apotheker
bibliotheek
discotheek
thermometer

Maak de zinnen goed. 
Gebruik hoofdletters en punten.
Voorbeeld:
janisapotheker Jan is apotheker.

1 hijverkooptpillen

2 demensenvindendepillenvies

3 janmaaktdepillenzoet

4 nuvindendemensendepillenlekker

Taken

A

B

C

lees

lees
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Kijk in uw keuken.
Wat smaakt zoet?
Wat smaakt zout? 
Wat smaakt zuur?

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

Ken ik Woord Komt van

echt

geleden

verkocht verkopen

de pillen de pil

bedacht bedenken

verhuisde verhuizen

opende openen

maar

smaakten smaken

vies

iets nieuws nieuw

zoet

het idee

deed doen

vonden vinden
de winkel

overal

eerste eerst

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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Eerst dit

4 Oma weet raad

Wat ziet u op de foto? 
Wat neemt u als u verkouden bent?

1 Wie is er ziek?
 a   Elif
 b   Lin
 c   Jet

2 Wat helpt tegen hoofdpijn?
 a   Een aardappel
 b   Een kool in een doek
 c Een ui naast je bed

3 Wat helpt tegen keelpijn?
 a   Een aardappel
 b   Een kool in een doek
 c Een ui naast je bed

4 Lin zegt: Doe een kool in een doek.
 Dan gaat de keelpijn weg.
 Van wie heeft Lin dat geleerd? 
 a  Van de dokter
 b Van de groenteboer
 c  Van haar oma
  

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Dit verhaal gaat over Jet.
Jet is ziek.

Lin en Elif gaan bij Jet op bezoek.
Waar is Jet? 
Jet ligt in bed. 
Ze is ziek.

Lin:  Wat scheelt eraan, Jet?

Jet:  Ik heb hoofdpijn. 
 Ik heb keelpijn. 
 En ik ben verkouden.

Elif:  Wat vervelend. 
 Maar ik heb een oplossing.
 Mijn oma gaf me altijd raad.
 Ze leerde me wat je doet bij hoofdpijn.
 Je pakt een aardappel. 
 En die snijd je in plakjes. 
 Die plakjes leg je op je hoofd.
 Het helpt echt!

Lin:  Ik heb ook iets van oma geleerd.
 Ze vertelde wat je doet bij keelpijn.
 Je doet kool in een doek. 
 En die doe je om je keel.

Elif:  En als je verkouden bent?

Lin:   Dan moet je een ui snijden. 
 En die naast je bed leggen. 
 Dat helpt.

Kojo:Hoor je dat, Jet?
 Dan gaan we niet naar de apotheek.
 Maar naar de groenteboer.
 Eerst maar thee met honing en citroen. 
 Dat is altijd goed!
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Taken

Lees de woorden vijf keer hardop.
 
raad
bed
snijd
hoofd
goed
geleerd
vervelend

het
Jet
zout
echt
naast
helpt
bent

weg
lig
leg
leggen
goed
groente
geleerd

Welke woorden leest u?

groenteboer

bezoek

apotheek

aardappel

A

B

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

Ik heb keelpijn. 
Ik doe kool in een doek. 
En die doe ik om mijn keel.
Dat helpt.
Ik ben verkouden.
Ik snijd een ui. 
En die leg ik naast mijn bed.
Dat helpt echt.

lees

lees
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Ken ik Woord Komt van

de oma

weten

de raad

de aardappel

de hoofdpijn

dan

de keelpijn

verkouden
leg leggen

echt

de kool

de ui

snijden

de groenteboer

de honing

de citroen

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

Wat doet u als u ziek bent?
Welk eten of drinken maakt u beter?
Van wie hebt u dat geleerd?
Vertel het aan iemand.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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bewaren
doosje 

druppel 
medicijn 

pijn 

doet
nieuws

pillen
smaken

verkoopt 
vinden

zoet

1

1 In deze folder staat veel   .

2 De Vijzel is de apotheek in uw  .

3 Het  is Eiermarkt 13 in Leerdam.

4 We zijn open van maandag  vrijdag.

1 Wen heeft  aan zijn ogen. 

2 Hij gaat naar de apotheek. 

 Hij krijgt een  .

3 Op het  staat:

4 4x per dag 1  .

5 Wen moet het in de koelkast  .

1 De apotheker  pillen.

2 Maar de mensen vinden de  vies. 

3 De pillen  bitter.

4 Daarom bedenkt de apotheker iets .

5 Hij  chocola om de pil. 

6 Daardoor wordt de pil  . 

7 Nu  de mensen de pil lekker.

Woorden

2

3

Vul in

Vul in

Vul in

adres
buurt

informatie
t/m
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4

5

6

1 Mijn oma gaf me altijd  .

2 Ze leerde me, wat je doet bij  .

3 Je pakt een  . 

4  snij je de aardappel in plakjes.

5 Die plakjes  je op je hoofd.

6 Het helpt  !

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

openen

echt waar

vies

eerste

overal

laatste

nergens

niet waar

lekker

sluiten

aardappel
Dan
echt

hoofdpijn
leg

raad

Vul in

het doosje
de medicijnen

de tabletten
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7

8

9

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3
de groenteboer

de winkel

vrijdag

de kool

vies

verhuizen

zoet

zout

het idee

bedenken

tot en met

het plan

Wat is hetzelfde?

1

2

3

4

de oma

het advies

heel

de spoed

niet kapot

de opa

snel

de raad

x

de aardappel
de citroen

de ogen 
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10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

          
Van links naar rechts
1 De eerste dag van de week
2 Ik heb last van mijn kies. 
 Mijn kies doet ...
3 De kleur van een tomaat
4 Het is ... waar!
5 Dit smaakt heel zoet
6 Papier met informatie
7 Ik heb iets bedacht. Ik heb een …
8 Jet heeft keelpijn.
 Ze kan niet goed ...

Van boven naar beneden
1 Winkel waar je medicijnen koopt

apotheek
echt

folder
honing

idee
maandag

pijn
rood

slikken

Vul in
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Wat hoort bij elkaar?

Slikken 
Smeren    
Snijden  
Kauwen  

Welk woord hoort er niet bij? 

1 2 3
de keelpijn

verkouden

de koelkast

de hoofdpijn

de aardappel

de raad

de kool 

de ui

maandag

dicht

vrijdag

woensdag

11

12 x



Melkweg - Medicijnen 25

14

1 Een citroen is niet zoet  zuur.

2 Lang  waren er nog geen auto’s.

3 Ik moet nog  wat ik ga koken.

4  u hoe laat het is?

5 Wat is er gebeurd?

 Je hebt een rode  op je neus!

1 Waar gaat Kojo naartoe?
 Ziet u de letter k?
 Streep hem weg.
 Dan weet u waar Kojo naartoe gaat.

 k g k r k o e k n k t k k e k b o e k r 

2 Jet is ziek.
 Ziet u de letter t?
 Streep hem weg.
 Dan weet u wat Jet heeft.

 t t v t e t r t k t o u t t d e t n t

3 Waar haal je medicijnen?
 Ziet u de letter d?
 Streep hem weg.
 Dan weet u waar je medicijnen haalt.

 d a d p d d o d t d h d e d e d d k d

bedenken
geleden

maar
plek
Weet

13 Vul in
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Vragen
1 a
2 a
3 b
4 c

Taken

A
4 5 6 7 8 9

folder x

apotheek x

apotheker x

spoed x

zaterdag x

gesloten x

B
1 feest + dag
2 zieken + huis
3 opening + tijd

Sleutels

Tekst 1

Tekst 2
Vragen  
1 a
2 b
3 c
4 b

Taken

B
1 een doosje
2 veel doosjes
3 een potje
4 drie potjes
5 een tablet
6 veel tabletten
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Tekst 3
Vragen
1 In Zwitserland
2 In Brussel
3 Apotheker

4 Vies
5 Zoet
6 Gezonde mensen

7 Chocola
8 In Brussel
9 Jan Neuhaus

Taken

C
1 Hij verkoopt pillen.
2 De mensen vinden de pillen vies.
3 Jan maakt de pillen zoet.
4 Nu vinden de mensen de pillen lekker.

Vragen
1 c
2 a
3 b
4 c
 
Taken

B
groenteboer
bezoek
apotheek
aardappel

Tekst 4
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Woorden

1
1 informatie
2 buurt
3 adres
4 t/m

2
1 pijn
2 medicijn
3 doosje
4 druppel
5 bewaren

3
1 verkoopt
2 pillen
3 smaken
4 nieuws
5 doet
6 zoet
7 vinden

 
4 
1 raad
2 hoofdpijn
3 aardappel
4 Dan
5 leg
6 echt

5

de medicijnen    de tabletten       het doosje

6
1
2
3
4
5

openen
echt waar
vies
eerste
overal

sluiten 
niet waar 
lekker 
laatste
nergens
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7
1 vrijdag
2 verhuizen
3 tot en met

8

de ogen      de aardappel    de citroen

9
1
2
3
4

de oma
het advies
heel
de spoed

de opa
de raad 
niet kapot
snel

 

10
1

1 m a a n d a g

2 p ij n

3 r o o d

4 e c h t

5 h o n i n g

6 f o l d e r

7 i d e e

8 s l i k k e n
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11

 

smeren        slikken                kauwen               snijden

12
1 de koelkast
2 de raad
3 dicht

13
1 maar
2 geleden
3 bedenken
4 Weet
5 plek

14
1 groenteboer
2 verkouden
3 apotheek
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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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