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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 Veilig omgaan met apparaten

Dit eerst

U gaat een tekst lezen over apparaten.
1 Kijk naar de plaatjes.
 Wat is een apparaat?
2 Kunt een een paar apparaten
 opnoemen die u thuis hebt?
 

Vragen

1 Lin wil veilig omgaan met de TV. 
 Wat is goed?
 a Als ze niet kijkt, dan moet de TV uit.
 b Ze moet de TV nooit uitzetten.

2 Lin wil veilig omgaan met de wasdroger. 
 Wat is belangrijk?
 a Ze moet de wasdroger goed sluiten.
 b Ze moet het filter vaak schoonmaken.
  
3 Lin wil veilig omgaan met de magnetron. 
 Wat is belangrijk?
 a Ze moet geen drinken warm maken.
 b Ze moet de goede tijd instellen.

a. ...
b. ...
c. ...
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Veilig omgaan met apparaten
Veel apparaten werken op elektriciteit. 
Denk maar aan de computer, de televisie, de magnetron en de wasdroger. 
Je moet wel goed met deze apparaten omgaan.
Anders kunnen ze brand veroorzaken.
Waar moet u op letten?

Computer en tv
Veel mensen zetten hun computer en tv niet echt uit als ze hem niet gebruiken. 
Dat heet ‘stand-by’. Het lampje brandt nog en er staat nog stroom op. 
Het apparaat blijft dan warm. Zo kan er brand ontstaan. 
Zet de tv en computer dus écht uit als je ze niet gebruikt. 
Dat kost ook minder geld.

Magnetron
In een magnetron kun je snel eten of drinken warm maken. 
Gebruik de magnetron alleen om eten en drinken warm te maken.
Je moet er bijvoorbeeld niet je handschoenen in drogen. 
Stop er ook geen dingen van metaal in. 
En let erop dat je de goede tijd kiest. 

Wasdroger
In de wasdroger komt stof van je kleren af. 
Dat komt in het stoffilter. 
Dit filter moet je elke week schoonmaken. 
Een vol stoffilter kan brand veroorzaken. 

Lin leest een folder over veiligheid in huis.
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Taken

Lees de zinnen. 
Er is geen wit tussen de woorden.
Verdeel de zin in woorden. 
Schrijf dan de zin goed op.

1 Vee l apparaten werken op elekt r ic i te i t . 

 Veel apparaten werken op elektriciteit.

2 Jemoetwelgoedmetdezeapparatenomgaan.

 

3 Het lampjebrandtnog.

 

4 Hetapparaatb l i j f tdanwarm. 

 

5 Zokanerbrandontstaan.

 

6 Ineenmagnetronkunjesne le tenofdr inkenwarmmaken. 

 

7 Indewasdrogerkomtstofvanjek lerenaf . 

 

8 D i t f i l te rmoet jee lkeweekschoonmaken. 

 

Tip:
Lees eerst tekst 1, Veilig 
omgaan met apparaten, 
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 kent u?
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En u?

1 Hebt u thuis wel eens brand gehad?
2 Wat was de oorzaak?

ken ik woord komt van

apparaten het apparaat

de elektriciteit

de computer

de televisie

omgaan

de brand

veroorzaken

de stroom

ontstaan

gebruikt gebruiken

het metaal

het stof
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2 Wat doe je bij brand?

Dit eerst

Stel je voor: U hebt snel hulp nodig van de brandweer. 
Weet u het telefoonnummer?

Vragen

1 
Er is brand. 
Wat moet Noor eerst doen? 
En wat daarna? 

1 

2

3

4

2 
Er is brand. 
Wat moet Noor doen? En wat moet ze niet doen? 
Zet een kruisje.

Wel doen Niet doen

1 De brandweer bellen X
2 De deuren openen

3 De lift gebruiken 

4 De buren waarschuwen 

5 Rustig blijven

Naar buiten gaan. 
De brandweer bellen.
De andere bewoners waarschuwen.
De deuren sluiten.

Tip
Wilt u beter begrijpen 
waarom u bij brand 
de ramen dicht moet 
doen?
Doe dan deze proef.

Steek een kaarsje aan.
Zet er een glazen potje 
omgekeerd overheen.
Wat ziet u?
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Wat doe je bij brand?
Vluchten en alarm slaan natuurlijk!
Zo moet je dat doen: 

•	 blijf	rustig	
•	 waarschuw	alle	andere	bewoners	
•	 doe	de	ramen	dicht	en	sluit	deuren	achter	je	
•	 blijf	laag	bij	de	grond	(zo	kun	je	onder	de	rook	doorkruipen)	
•	 ga	naar	buiten	en	blijf	buiten	
•	 gebruik	nooit	de	lift	
•	 bel	dan	1-1-2	
•	 breng	jezelf	nooit	in	gevaar	

Vluchtplan
Als er brand is bij jou thuis, weet je dan hoe je snel het huis uit komt? 
Ook als het huis donker is? Praat hier eens over met je gezin. 
Spreek af hoe je naar buiten kunt en waar je naartoe vlucht.
Denk je dat je precies weet hoe je moet lopen? 
Als het donker is en als er veel rook is, is het echt veel moeilijker! 
Oefen het een keer met je ogen dicht.

Tip
Vluchtroutes moeten altijd vrij zijn, anders kun je vallen. 
Het is moeilijk om te vluchten als er fietsen, dozen, vuilniszakken en lege flessen in 
de gang staan.

Er is brand geweest op de Melkweg. 
Noor wil weten wat ze moet doen als er brand in huis is.
Ze leest een tekst op internet.
De tekst is geschreven door de brandweer.

            1-1-2
 daar red je levens mee
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Taken

1 Wat is hetzelfde? 

1
2
3
4
5
6
7

Blijf rustig
Waarschuw alle bewoners
Ga naar buiten
Houd de ramen gesloten
Sluit deuren achter je
Blijf laag bij de grond
Gebruik nooit de lift

Je moet de deuren dicht doen
Je moet rustig blijven
Je moet naar buiten gaan
Je mag de lift niet gebruiken
Je moet de ramen dicht houden
Je moet laag bij de grond blijven
Je moet de bewoners waarschuwen

2 Lees de woorden hardop.

aa a aa en a

gevaar    
waarschuwen
laag
gaan
naar 
maar
waar
naartoe
praat 

dat
brand
mag
ander
alarm
vallen
als
alle
gang

gevaar    
dat
alarm
waarschuwen
brand
gaan
laag
brand
naartoe
vallen
ander

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



Terugkijken

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

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?

11Melkweg: Veilig wonen

En u?

1 Bekijk uw eigen huis. 
 Hoe kunt u naar buiten als er brand is?
2 Hebt u een brandblusser in uw huis?

ken ik woord komt van

de brandweer 

vluchten

het alarm

rustig

waarschuw waarschuwen

doe ... dicht dichtdoen

sluit  sluiten

de lift

het gevaar

het donker

oefen oefenen

het gezin

spreek af afspreken

precies

de rook

brandblusser
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3 Nederland veilig

Dit eerst

Wat ziet u op het plaatje?
Waar wordt het voor gebruikt?

Vragen

1 Wat moet je eerst doen als de sirene gaat?

 

2 Wat is een noodpakket?
 a een kraan, stof en een lamp
 b een radio, een zaklamp en water
 c een wekker, kleren en een tandenborstel

Wat denkt u?

3 Waarom moet er een radio met batterijen in het noodpakket?

4 Waarom moet er water in het noodpakket?

5 Waarom moet je de ramen dicht doen?
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Nederland veilig
WaT moeT je doeN iN eeN NoodsiTuaTie?

Wat is een noodsituatie?
Overal waar mensen wonen en werken, kan plotseling iets gebeuren. 
Het kan gaan om een klein ongeluk, bijvoorbeeld in huis of in de buurt. 
Maar het kan ook gaan om een groot probleem.
Bijvoorbeeld:
•	 De	elektriciteit	valt	uit.	U	hebt	een	paar	dagen	geen	stroom.
•	 Er	komt	geen	water	uit	de	kraan.
•	 Er	is	een	grote	brand	in	een	fabriek	in	uw	buurt.	
 Er komen gevaarlijke stoffen in de lucht.
•	 Er	is	een	erg	zware	storm.

Het gebeurt gelukkig bijna nooit. Toch kan overal in Nederland wel iets gebeuren. 
Ook bij u in de buurt. 

Wat doet u als de sirene gaat?
Als de sirene gaat, is er gevaar. U moet dan zo snel mogelijk naar binnen gaan. 
De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar is. 
Als u de sirene hoort, dan is het alarm dus echt voor u bedoeld. 
Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1 Ga naar binnen.
2 Sluit ramen en deuren.
3 Luister naar Radio 1. 
 Via de radio hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen.

Noodpakket
Het is slim om te zorgen voor een noodpakket. 
Hierin zit bijvoorbeeld een zaklamp, een radio op batterijen, verband, lucifers, 
kaarsen en water. Deze dingen kunnen belangrijk zijn in een noodsituatie.

Kojo krijgt een folder over veiligheid.
Hij leest wat hij moet doen als er in zijn buurt iets gebeurt.
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Taken

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?
Aantal seconden       

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?
Aantal seconden     

Doe de oefening na een week nog een keer. 
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?
Aantal seconden     

kan
iets
huis
buurt
lucht
storm
nooit
echt
hoort
hand
moet 
doen

mensen
wonen
werken
probleem
dagen
water
bijna
binnen
alarm
gevaar
zorgen
zaklamp

plotseling
ongeluk
bijvoorbeeld
gevaarlijk
gelukkig
overal
mogelijk
sirene
radio
belangrijk
elektriciteit

2
Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

Overal waar mensen wonen en werken, kan iets gebeuren. 
Het kan gaan om een klein ongeluk, bijvoorbeeld in huis. 
Maar het kan ook gaan om een groot probleem.
Bijvoorbeeld:
- De elektriciteit valt uit. Je hebt een paar dagen geen stroom.
- Er komt geen water uit de kraan.
- Er is een grote brand in een fabriek in jouw buurt. 
- Er is een erg zware storm.



Terugkijken

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

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Hebt u de sirene wel eens gehoord?
2 Op welke dag van de week was dat?
3 Hebt u een noodpakket in huis?
4 Wat zou het kosten om de spullen voor een noodpakket te kopen, denkt u?

ken ik woord komt van

veilig

de noodsituatie

plotseling

het ongeluk

valt uit  uitvallen

de kraan

de fabriek

de storm

gebeurt gebeuren

de sirene

binnen 

bedoeld bedoelen

wat er aan de hand is er is iets aan de hand

slim

de kaars
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4 Koud

Dit eerst

U gaat een verhaal lezen. Het is een oud verhaal uit het noorden van Amerika.
Waar ligt Noord-Amerika? Zoek het op op een kaart of op internet. 
Lukt het niet? Vraag dan of iemand u helpt.

Vragen

Waar of niet waar? 

1 De winter is erg koud.   
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.

2 De jagers vangen veel herten.  
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.

3 De mensen hebben honger.  
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.

4 Het volk woont in tenten.  
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.

5 De vrouwen vinden appels.  
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.

6 Una en Ale zijn jonge vrouwen.  
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.
 
7 Una en Ale zijn trotse vrouwen. 
 a Dat is waar. 
 b Dat is niet waar.

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

1  Honger

Het is stil en koud. De bomen zijn bevroren. 
De dieren maken geen geluid.
In dit ijskoude land leeft het volk.
Het volk trekt rond om eten te zoeken.
Waar de dieren zijn, daar leeft het volk.

Deze winter is kouder dan anders. Er zijn weinig dieren.
De jagers vangen geen herten. Alleen soms een konijn.
Er is te weinig eten voor de mensen.

In de groep leven twee oude vrouwen, Una en Ale.
Het volk zorgt voor hen.
Maar deze winter is te koud en er is geen eten.
Het volk neemt een vreselijk besluit: ze gaan op reis. 
En ze laten de oude vrouwen achter. 

2  alleen

Daar zitten ze nu, alleen in de kou. Met alleen hun kleren, een tent en een mes.
De vrouwen zijn verdrietig en bang. Maar ze willen nog niet dood.
Ze zoeken een plaats bij de rivier. Ze bouwen een hut en maken vuur.
Ze vangen vis om te eten.
Elke avond zijn ze erg moe en hun handen en rug doen pijn. Maar ze gaan door.

De lente komt. 
Una en Ale vangen meer vis, en ze vinden ook bessen.
Ze bewaren veel eten voor de winter.

3  Winter

Het is weer winter. De oude vrouwen zitten bij het vuur en eten gedroogde vis.
Dan gebeurt er iets. Ze zien een man. Een man van het volk. Het volk is terug!
Het volk heeft weinig eten gevonden. De mensen zijn mager en hebben honger.

Una en Ale denken lang na. 
Ze zijn nog steeds verdrietig, want het volk liet hen alleen.
Maar ze zijn ook erg trots op zichzelf. Zij leven nog!
Ze besluiten om hun eten te delen met het volk. 

het konijn

het hert

de tent
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Taken

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

Daar zitten ze nu, alleen in de kou.
Met alleen hun kleren, een tent en een mes.
De vrouwen zijn verdrietig en bang.
Maar ze willen nog niet dood.

Ze zoeken een plek bij de rivier.
Daar vangen ze veel vis.
Ze bouwen een hut en maken vuur.
Elke avond zijn ze erg moe.
Maar ze gaan door.

De lente komt. 
De vrouwen bewaren veel eten voor de winter.



Terugkijken

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

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Kunt u vuur maken?   
2 Kunt u vis vangen?        
3 Kunt u eten zoeken in het bos?       

ken ik woord komt van

de honger

bevroren bevriezen

het geluid

het volk

zorgt voor zorgen voor

vreselijk

het besluit

laten achter achterlaten

verdrietig

bang

de rivier

het vuur

vangen

trots

delen



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje?

   

       

Oefening 2

1 Als er   is, dan moet je de brandweer bellen.

2 Maar eerst moet je de andere mensen  .

3 Je moet de ramen  .

4 En de deuren moet je ook  .

5 Het is belangrijk dat je  blijft.

6 Brand kan op verschillende manieren  .

7 Bijvoorbeeld door een brandende  .

8 Maar ook  kan gevaarlijk zijn.

brand
dichtdoen
elektriciteit
kaars
ontstaan
rustig
sluiten
waarschuwen

Vul in

Tip:
Lees voor deze oefening 
tekst 2, Wat doe je bij 
brand, nog eens door.

de kraan
de rivier 
de rook 
de storm
het vuur
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Oefening 3

1 De tante van Lin is dood gegaan. Lin is  .

2 Lin heeft een brandblusser gekocht. Dat is  .

3 Lin vindt grote honden eng. Ze is 

4 Lin heeft die mooie jas zelf gemaakt. Ze is 

5 Er is een groot ongeluk gebeurd. Het is  .

6 Het is zomer. De zon schijnt. Het is  .

Vul in

Oefening 4

1 Kun je mij helpen?

 Ik heb een nieuwe  . 

2 Ik weet niks van zulke  .

3 Zullen we  dat je om vier uur komt?

4 Dan  ik  lekker eten.

5 Ik wil niet dat je met  naar huis gaat.

Oefening 5

1 Li wil graag bij de  werken.

2 Hij heeft een keer een  gezien.

3 De mensen moesten  uit het huis.

Vul in

bang 
trots
verdrietig
slim
vreselijk
warm

afspreken
apparaten
computer
honger
zorg - voor

brand
brandweer
vluchten

Vul in
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Oefening 6

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6
7
8

Wat je oren horen.
Een vis uit de rivier halen.
Het is niet gevaarlijk.
Pas op!
Een mes is gemaakt van ...
Een botsing van twee auto’s.
Hier werken veel mensen.
Als je vaak leest, gaat het beter. Je moet ...

fabriek
geluid
gevaar
metaal
oefenen
ongeluk
vangen
veilig

Oefening 7

in de lift

1 Wij wonen in een rustige stad.

 Hier  bijna nooit iets.

2 Maar gisteren wel. 

 Ik ging naar mijn tante. 

 Ze woont in een flat.

 Je moet met  naar boven.

3 De lift kwam, en ik ging naar  .

 Ineens stopte de lift. Hij was kapot.

4 Ik dacht: Wat is er  ?

5 Ik was erg  .

6 Ik drukte op deze knop .

 Het  maakte een hard geluid.

 Gelukkig werd de lift snel gemaakt.

Vul in
aan de hand
alarm
binnen
bang
de lift
gebeurt
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Oefening 8

Lin vertelt:

1 Ik wil iets vertellen over mijn  . 

2 We hebben één zoon. We zijn erg  op hem.

3 We komen uit China.

 We moesten onze familie en vrienden in China  . 

4 We missen hen wel.

 We weten nog niet  wanneer wij op bezoek kunnen gaan.

Oefening 9

Kojo vertelt:  

1 Ik ben Kojo. Ik kom uit Ghana.

 Ik ben twee jaar geleden naar Nederland gekomen.

 Dat was voor mij een moeilijk  .

2 Ghanezen zijn een vrolijk  .

3 Nederlanders  heel anders met elkaar  .

 Toch ben ik heel blij hier, met mijn vrouw Jet.

Vul in
achterlaten
gezin
precies
trots

besluit
gaan ... om
volk

Vul in
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alarm
brand
donker
rook
sirene
stroom
veilig
binnen
rustig
vangen

Oefening 10

Zoek de woorden.

a b r a n d a v

l f u r o o k e

a p s s d i o i

r s t r o o m l

m b i n n e n i

l x g n k n z g

v a n g e n r l

k c s i r e n e
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Oefening 11

Noor vertelt:

1 Ik kom uit Marokko. Ik kom uit een groot  .

 Mijn familie woont in een klein dorp. Wij bezoeken hen elk jaar.

2 Het is een lange reis.

 Aan het eind van de reis heb je  in je neus!

3 Het leven in het dorp is anders dan in de stad.

 De stroom  vaak  .

4 Ook als mijn ouders naar  kijken.

5 De televisie wordt dan helemaal  .

6 Mijn man werkt in een fabriek. We kunnen vaak wat geld sparen.  

 Ik vind het fijn om ons geld te  met onze familie.

7 Zij kunnen het geld goed  .

delen
donker
gebruiken
gezin
stof
de televisie
valt - uit

Vul in

Oefening 12

Het weer

1 In het hele land valt sneeuw.

 De sneeuw  veel problemen.

2 U kunt het beste  blijven.

 Het is gevaarlijk om met de auto te rijden.

3 De boten kunnen ook niet varen want het water is  .

bevroren
binnen
veroorzaakt

Vul in



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 a
2 b
3 b

Taken
1 Veel apparaten werken op elektriciteit.
2 Je moet wel goed met deze apparaten omgaan.
3 Het lampje brandt nog.
4 Het apparaat blijft dan warm.
5 Zo kan er brand ontstaan.
6 In een magnetron kun je eten of drinken warm maken.
7 In de wasdroger komt stof van je kleren af.
8 Dit filter moet je elke week schoonmaken.

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

Tekst 2
Vragen
1 De andere bewoners waarschuwen.
2 De deuren sluiten.
3 Naar buiten gaan.
4 De brandweer bellen.

1 Wel doen
2 Niet doen
3 Niet doen
4 Wel doen
5 Wel doen

Taken

1
2
3
4
5
6
7

blijf rustig
waarschuw alle bewoners
ga naar buiten
houd de ramen gesloten
sluit deuren achter je
blijf laag bij de grond
gebruik nooit de lift

je moet rustig blijven
je moet alle bewoners waarschuwen
je moet naar buiten gaan
je moet de ramen dicht houden
je moet de deuren sluiten
je moet laag bij de grond blijven
je mag de lift niet gebruiken

Tekst 3
Vragen
1 Naar binnen gaan.
2 b
3 Op de radio hoort u wat er gebeurd is.
 De batterijen zijn nodig als de stroom uitvalt.
4 Dat is nodig als er geen water uit de kraan komt.
5 Dat is nodig als er giftige stoffen in de lucht zijn.



Sleutels woorden 
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Oefening 1
1 het vuur
2 de kraan
3 de storm
4 de rivier
5 de rook

Oefening 2
1 de brand
2 waarschuwen
3 dichtdoen / sluiten
4 sluiten/ dichtdoen
5 rustig
6 ontstaan
7 kaars
8 elektriciteit

Oefening 3
1 verdrietig
2 verstandig
3 bang
4 trots
5 vreselijk
6 warm

Oefening 4
1 computer
2 apparaten
3 afspreken
4 zorg ... voor
5 honger

Oefening 5
1 brandweer
2 brand
3 vluchten

Oefening 6
1 geluid
2 vangen
3 veilig
4 gevaar
5 metaal
6 ongeluk
7 fabriek
8 oefenen

Oefening 7
1 gebeurt
2 de lift
3 binnen
4 aan de hand
5 bang
6 alarm

Oefening 8
1 gezin
2 trots
3 achterlaten
4 precies

Oefening 9
1 besluit
2 volk
3 gaan ... om



Sleutels woorden 
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Oefening 10

a b r a n d a v

l f u r o o k e

a p s s d i o i

r s t r o o m l

m b i n n e n i

l x g n k n z g

v a n g e n r l

k c s i r e n e

Oefening 11
1 gezin
2 stof
3 valt ... uit
4 de televisie
5 donker
6 delen
7 gebruiken

Oefening 12
1 veroorzaakt
2 binnen
3 bevroren
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Melkweg is een uitgave van Stichting Melkweg+

Meer Melkweg? 
Kijk op www.melkwegplus.nl

Pas op!
Wonen: veiligheid


