
 

voel    gevoel    geval 

beval    beveel    verveel 

giet     vergiet    vergeet 

vergeef    vergif    gif 

bekijk    bekeek    keek 

week    weeg    beweeg 

gewoon    bewoon   beloon 

loon    kroon    kraan 

grond    grot    graat 

graaft    gracht    kracht 

plank    plant    krant 

krent    kreng    breng 

stijgt    krijgt    krijg 

kraag    vraag    vraagt 

trots    rots     rits 

flits     flink    flank   
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Vier poesjes 
 
Zep is nu zes jaar. 
Hij gaat dus ook al naar school. 
‘Van welk dier hou jij het meest?’ 
vraagt juf Ans. 
‘En wat doet dat der heel de dag? 
Maak daar maar een mooi plaatje van.’ 
Groep drie gaat al snel aan het werk. 
Alleen Zep denkt nog een poos na. 
Zep houdt het meest van Poes. 
Dat weet hij wel. 
Maar wat doet Poes heel de dag? 
Soms ligt Poes lief op Zeps schoot. 
Maar soms doet ze jist heel gemeen. 
Dan vangt ze opeens een muis. 
Soms is Poes echt een luilak. 
En soms klimt ze juist vlug in een boom. 
Er is dus niks wat Poes heel de dag doet. 
Dan is één plaatje toch niet genoeg? 
‘Kijk nou,’ zegt juf Ans na een poosje. 
‘Zep houdt het meest van vier poesjes!’  
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verblijf    verdrijf    bedrijf 

beschrijf   geschrijf   schrijf 

gemaakt   gehaakt    gehakt 

bepakt    gezakt    verzakt 

gemok    vertrok    vertrek 

bestek    bestel    vertel 

beslag    verslag    verslap  

verslaap    slaap    gaap 

straal    streel    streep 

strop    streng    spring 

brand    strand    hand 

hang    lang     langs 

strikt    stikt    stinkt 

stank    bank    bonk 

kunst    gunst    gonst   

bonst    bonkt    bonk  
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In de lucht 
 
‘Je hebt geluk, Zep,’ zegt papa. 
‘Jet bracht net een doos voor jou. 
Die doos zit vol stukjes. 
Leg elk stukje maar op zijn plek. 
Dan wordt het een mooi vliegtuig. 
Dat vliegtuig plak  ik dan op een plank. 
En die plank hang ik naast je bed. 
Dus begin nu maar snel.’ 
 
Zep wil wel een vliegtuig naast zijn bed. 
Maar waar hoort elk stukje? 
En moet elk stukje vast met lijm? 
Een vliegtuig op een plank is niet leuk. 
Een vliegtuig vliegt vrij door de lucht. 
Dat is er juist zo mooi aan. 
Ik weet al iets! denkt Zep. 
 
‘Kijk papa,’ zegt Zep trots. 
‘Elk stukje hangt aan een touwtje. 
Zo vliegt mijn vliegtuig door de lucht.’ 
‘Ja, ik zie het,’ zegt papa. 
‘Zelfs mijn haar gaat zo de lucht in.’ 
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stoeit    groeit    groei 

sproei    schroei    schroef 

kleur    deur    door 

spoor    stoor    stuur 

fraai    taai     tooi   

strooi    strooit    plooit 

zwaait    draait    maait 

maai    mooi    prooi 

gebak    bezoek    verzin 

begin    genoeg    beroep 

verkoop    betaal    versier 

vertelt    gewond    gebouw 

verzint    behang    beschuit 

bedank    gedicht    bedrijf 

brand    sproet    streng 

sprong    kunst    staat 
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Kijk op kunst 
 
Kunst 
Een dier maakt geen kunst 
De mens doet dat wel. 
Omdat hij van iets moois houdt. 
Omdat hij graag iets maakt. 
En omdat zijn kunst zijn verhaal is. 
Kijk goed 
Vind je iets mooi? 
Of best wel leuk? 
Of juist heel stom? 
Bekijk kunst eerst goed. 
En denk eens na: 
- Wat stelt het voor? 
- Is de kleur mooi? 
- Welk verhaal past erbij? 
Daarna weet je pas echt wat je ervan vindt. 
Elk zijn smaak 
Hou jij van drop? 
En je vriendje? 
Lust die ook graag drop? 
Of vindt hij dat juist heel vies? 
Elk mens heeft zijn smaak. 
En dat is ook zo bij kunst. 
Jij vindt iets mooi… 
En soms vindt je vriendje er niks aan. 
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geurig    fleurig    treurig 

keurig    kleurig    kleuren 

haastig    haasten    hoesten 

roesten    roestig    rustig 

kwalijk    vrolijk    lelijk 

eerlijk    heerlijk    heersen 

nodig    nijdig    ijzig 

bezig    bezem    beren 

muziek    fabriek    paniek  

paneel    kaneel    kameel 

kraken    krikken    krakken 

bakken    baken    banaan 

probeer    probleem   pronken 

ronken    kronkel    kroket 

papier    paleis    palet 

patat    parket    pakket 
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Vier poesjes 

 
Zep is nu zes jaar. 
Hij gaat dus ook al naar school. 
‘Ieder kind pakt een vel papier,’ zegt juf ans. 
‘Daarna denk je even rustig na. 
Van welk dier hou je het meest? 
Doe je ogen maar eens dicht. 
Kun je dat dier voor je zien? 
Wat doet hij nou de hele dag? 
Teken dat op je vel papier!’ 
Groep drie gaat snel aan het werk. 
Maar Zep houdt zijn ogen nog dicht. 
Hij houdt het meest van Poes. 
Dat antwoord weet hij dus wel. 
Maar wat doet Poes de hele dag? 
Soms ligt Poes lief en rustig op Zeps schoot. 
Soms jaagt ze nijdig op een muis. 
Soms is Poes een slome luilak. 
Maar soms klimt ze opeens haastig in de boom. 
Poes doet dus steeds eer iets anders. 
Dan is één vel papier toch veel te weinig? 
Groep drie is klaar. 
‘Kijk nou,’ zegt juf Ans verbaasd. 
‘Elk kind in mijn klas houdt van één dier. 
Maar Zep houdt het meest van vier poesjes!’ 
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trommel    rommel    schommel 

schimmel   schimmen   schikken 

vlieger    vliegen    liegen 

leugen    leuke    leuker 

toren    storen    staren 

haren    varen    vuren 

haarden    paarden    zwaarden 

zwaarte    zwarte    zwakte 

starten    storten    stompen 

klompen    klonten    klanten 

zwammen   zwemmen   klemmen 

kleppen    steppen    stippen 

kleden    kleven    steven 

staven    haven    haken 

tijger    krijger    krijgen 

kroegen    zwoegen   zwijgen 
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In de lucht 
 
‘Kijk eens, Zep,’ zegt papa. 
‘Jet bracht een puzzel voor ons mee. 
Daar gaan wij samen iets leuks van maken. 
Jij legt alle stukjes op de goede plek, 
zodat het een prachtig vliegtuig wordt. 
Dan nemen we een plank. 
We lijmen alle stukjes daar stevig op vast. 
Daarna hang ik die plank naast je bed. 
Dat ziet er vast leuk uit. 
Probeer het maar eens. 
Dan ga ik een plank en lijm zoeken.’ 
Zep wil graag een vliegtuig naast zijn bed. 
Maar de stukjes op een plank plakken? 
Moet dat echt? 
Een vliegtuig lijm je toch niet vast? 
Een vliegtuig vliegt vrij door de lucht. 
Dat is er juist zo mooi aan. 
Ik heb een beter plan, denkt Zep. 
‘Kijk, papa,’ zegt Zep even later trots. 
‘Elk stukje puzzel hangt aan een touwtje. 
Nu lijkt het meer op een echt vliegtuig. 
Want nu vliegt het door de lucht!’ 
‘Dat heb je handig gedaan,’ zegt papa. 
‘En het ziet er ook zo echt uti. 
Alles vliegt door de lucht. 
De wind is de motor. 
Zelfs mijn haar gaat ervan vliegen.’  
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thee    wee     week 

waak    wraak    wrok 

wring    wrong    long 

lang     lak     strak 

thuis    huis     huif 

wuif     wijf     wrijf 

wreed    breed    streed 

streek    strak    wrak 

cassis    Cassie    Bassie 

Bas     klas     klasje 

Corneel    Cor     schor 

schaar    schaartje   Claartje 

scherp    schor    Cor 

Corry    sorry    sorbet 

ijsthee     ijsberg    ijskast 

kast     Cas     cactus 
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Kijk op kunst 
 
Kunst maken 
Een bloem kan prachtig zijn. 
Maar een bloem groeit vanzelf. 
Daarom is een bloem geen kunst. 
Kunst wordt altijd gemaakt door mensen. 
 
Kunst kijken 
Mensen kijken graag naar kunst. 
Omdat het mooi is. 
Of omdat het grappig is. 
Of gewoon heel knap gemaakt. 
Kunst maakt het leven en beetje leuker. 
 
Kunst kopen 
Soms is een schilder heel beroemd. 
Dan staan de mensen in de rij, 
om naar zijn werk te kijken. 
En wil je een kunstwerk van hem kopen? 
Dan kost dat heel veel geld. 
 
Ieder zijn smaak 
Ieder mens heeft zijn eigen smaak. 
Jij houdt van sap. 
Maar je vriendje heeft liever cassis. 
Dat is zo met eten en drinken… 
Dat is zo met kleren… 
En dat is ook zo met kunst. 
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