
 

cirkel    wikkel    wikken 

tikken    takken    pakken 

Cis     narcis    nis 

nies    kies     kaas 

prent    cent    cel 

bel     bed     bod 

centje    krentje    krant 

klant    klauw    blauw 

open    lopen    kopen 

kapen    wapen    gapen 

vader    kader    kade 

lade    late     later 

gele    vele    hele 

halen    balen    palen 

vuren    muren    kuren 

koren    horen    haren  
kaart 1 



Aan het werk 
 
Cis, Jasper en oom Lester zijn 
op het landje achter de tuin. 
Ze staan tussen de struiken. 
Oom Lester trekt met een tak  
een cirkel op de grond. 
´Hier zet ik de palen,´ zegt hij. 
Oom Lester heeft een vreemd ding: 
Een grondboor. 
Daarmee boort hij een gat in de grond. 
Cis en Jasper pakken een paal. 
Die zetten ze rechtop in het gat. 
Oom Lester vult het gat weer met grond. 
Hij stampt het goed aan. 
Zo zetten ze alle palen neer. In een cirkel. 
Jasper slaat er latten tussen. 
Zo maakt hij de zijkant dicht. 
Oom Lester legt ook latten op de hut. 
Hij weeft er touw doorheen. 
Dan maakt hij het touw vast aan de palen. 
Zo blijven de latten goed liggen. 
Op de grond liggen takken met blad. 
Oom Lester pakt de takken 
en schuift ze tussen de latten en het touw. 
Het dak is nu bedekt met blad. 
Je ziet de palen haast niet meer. 
En de latten ook niet. 

 
           kaart 1 



 

 

zweven    zweten    weten 

weken    waken    staken 

slager    slagen    slapen 

slopen    knopen    tropen 

sturen    storen    stoken 

steken    bleken    bleven 

grote    groter    groten 

graten    staten    staven 

boenen    boeken    buiken 

kuiken    keuken    beuken 

ijver    vijver    vijven 

vijlen    veulen    vielen 

moeder    poeder    hoeder 

houder    kouder    ouder 

gouden    houden    houten 

bouten    bieten    gieten  

           kaart 2 

  



Niet te zien 
 
‘Cis, Jasper? 
Waar zijn jullie?’ 
‘Sssst,’ zegt Cis tegen Jasper. 
‘Dan vindt mama ons niet!’ 
Ze zitten doodstil in de hut. 
‘Cis, Jasper!’ roept de mama van Cis weer. 
Jasper gluurt door de takken. 
De mama van Cis heeft een zakje bij zich. 
Wat zou daarin zitten? 
Iets lekkers? 
Jasper kijkt eerst naar Cis. 
en dan naar het zakje. 
Dan hoest hij even. 
‘Flauw hoor!’ vindt cis. 
‘O, zitten jullie daar?’ zegt mama. 
‘Ik had het niet gezien. 
Ik heb koekjes bij me.’ 
Cis en Jasper eten van de koekjes. 
Dan voelt Cis opeens een druppel. 
‘Het regent!’ roept ze. 
‘En het dak lekt!’ 
‘Wat hoor ik nou? 
Lekt het dak?’ 
Daar zijn oom Lester en oom Cerp. 
‘We worden nat,’ klaagt Cis. 
‘Ik maak het dak wel dicht,’ zegt oom.  

           
            kaart 2 



 
 

 

koeken    boeken    boeren 

boeten    buiten    baten 

pruimen   ruimen    rijmen 

ramen    raken    staken 

weten    water    later 

klater    kleuter    klauter 

kropen    kruipen    kruiden 

kruisen    krijsen    hijsen 

narcis    Cis     cel 

cent    cirkel    lopen 

palen    geven    rode 

diepe    eigen    luiken 

leunen    oude    goede 

buiten    houden    kuiken 

brede    krater    vrede 

kater    rode    smeren 

            kaart 3 



Eng 
 
Het is een week later. 
Cis, Jasper, Brit en Servaas 
zitten met de zaklamp in de hut. 
Ze wachten op de oom van Cis. 
Waar blijft hij nou? 
‘Wie weet er een verhaal?’ vraagt cis. 
‘Ik weet er wel een,’ zegt Servaas. 
‘Het is lekker eng.’ 
En met een lage stem zegt hij: 
‘Er was eens een rover. 
Hij sloopt door een dicht en duister bos. 
Grrrrr.’ 
Brit vindt het niet echt eng. 
En ook cis schrikt er nog niet erg van. 
 
Bonk, bonk. 
Er sluipt iemand om de hut. 
Dat is wel eng! 
‘Wie is daar?’ roept Cis. 
Een stem roept: ‘Boehoe!’ 
‘Ben jij daar oom Lester?’ vraagt Cis. 
‘Wij zijn hukkers,’ zegt de stem. 
‘Wij hakken hutten in stukjes.’ 
‘Boe hoe  hoe!’ 
            kaart 3  



 

dekbedhoes   dekbed   luchtbed 

luchtaanval   luchtpijp   blaaspijp 

uitgang    nooduitgang  noodoproep 

oproep    roepnaam  voornaam 

schoenzool   voetbalschoen voetbalveld 

grasveld    grasspriet  grasparkiet 

vuilnisbak   vuilniszak  zakdoek 

handdoek   handschoen  bokshandschoen 

vergeten   gebeten   gebeuren 

geheugen   bewegen  beweren 

verlangen   verhangen  behangen 

behang    belang   belangen 

verklaren   verklappen  verklapt 

verkapt    gekapt   gesnapt 

verstopt    verstoppen  verstappen 

verstapt    gestapt   gestopt 

 

           kaart 1 *** 



Aan het werk 
 
Achter de tuin is een groenstrook. 
Bomen staan er niet. 
Wel dichte struiken. 
‘Daar past de hut mooi tussen,’ zegt oom Lester. 
Eerst moeten de palen in de grond. 
Oom Lester heeft een grondboor. 
Dat is een staaf van ijzer met een scherpe punt. 
Aan de bovenkant zit een handvat, 
net als bij een schop. 
Met de grondboor maakt oom gaten in de grond. 
 
Cis pakt de eerste paal. 
Ze zet hem rechtop in een gat. 
‘Hij moet nog iets dieper,’ zegt ze. 
Jasper pakt de hamer. 
‘Meppen!’ roept Cis hard. 
Jasper slaat met de hamer op de paal. 
Net zolang hij diep genoeg staat. 
 
Als de palen in de grond staan, 
spijkert Jasper er latten tussen. 
Oom Lester legt de latten op de hut. 
Die bindt hij vast met touw. 
Daarna pakken ze takken met blad eraan. 
Die schuiven ze tussen de latten. 
Zo maken ze de hut en het dak dicht. 
           kaart 1 *** 
 



 
 
 

schoenendoos  schoenenkast boekenkast 

poppenkast   kastenwand  wandkasten 

appelflap   appelboor  appelboom 

boomstam   stamboom  pruimenboom 

bosmieren   mierenbeet  muggenbeet 

muggensteek  wespensteek  steekvliegen 

voetpad    bospad   sleutelbos 

huissleutel   poppenhuis  poppenwieg 

makkelijk   mannelijk  misselijk 

mistig    listig   lastig 

glibberig    bibberig   hebberig 

hobbelig    stoppelig  stokkerig 

natuurlijk   gevaarlijk  behoorlijk 

gehorig    gelovig   bozig 

zonnig    zuinig   zuidelijk 

duidelijk    duizelig   huiverig 

           kaart 2 *** 



 
Niet te zien 
 
Cis en Jasper hebben zich verstopt in de hut. 
De moeder van Cis komt eraan. 
‘Cis, Jasper?’ roept ze. 
‘Sssst …’ zegt Cis. 
‘Niet verklappen dat we hier zijn!’ 
Cis en Jasper blijven doodstil zitten. 
‘Ik heb koekjes!’ roept de moeder van cis. 
Jasper wil meteen gaan staan, 
maar Cis houdt hem tegen. 
‘Stil nou …’ 
Jasper is dol op koeikjes. 
Wat zal hij doen? 
‘Ahum …’ hoest hij luid. 
‘Gevonden!’ roept mama. 
‘Flauw hoor!’ zegt Cis tegen Jasper. 
 
Cis en Jasper eten van de koekjes. 
Boven hun hoofd horen ze zacht getik. 
Dan voelt Jasper iets op zijn neus: een druppel. 
‘Bah, regen!’ roept Cis. 
‘En het dak lekt!’  
‘Het dak lekt?’ 
Oom Lester komt aanlopen. 
Hij wijst naar het dak met de takken. 
‘Niet zo slim als het regent,’ zegt hij. 
‘Ik heb een beter idee. 
Kijk maar wat ik bij me heb …’ 
          kaart 2 ***   



 

theedoek     theepot   potlood 

kleurpotlood     kleurkrijt    schoolbordkrijt 

kleurwedstrijd    fietswedstrijd   fietsketting 

halsketting     kettingslot    kabelslot 

lamplicht     zonlicht   maanlicht 

maandlandschap    sneeuwlandschap  sneeuwstorm 

brandweerpak    brandweerman  brandslag 

tuinslang     zeeslang   zeeschildpad 

kinderen     minderen   hinderen 

handelen     wandelen   wankelen 

sidderen      bibberen   kibbelen 

kabbelen     babbelen   badderen 

giebelen      wiebelen   griezelen 

miezeren     mopperen   wapperen 

huppelen     knuppelen   knuffelen 

buffelen      buitelen   stuiteren 

 

           kaart 3 *** 



Eng 
 
De hele week spelen de kinderen 
samen in de hut. 
Nu is het avond en buiten is het donker. 
Iedereen is weer in de hut. 
De oom van Cis zou ook komen, 
maar hij is er nog niet. 
Brit zegt niet veel. 
Het is een beetje eng in de hut, 
zo in het donker. 
Brit moet er even van huiveren. 
Cis kijkt rond en vraagt dan: 
‘Wie kent er een verhaal? 
Ik heb wel zin om te griezelen.’ 
‘Ik!’ roept Servaas. 
Met een lage stem begint hij: 
‘Er was eens een rover. 
Hij sloopt door het duistere bos.’ 
Cis en Brit zijn niet erg onder de indruk. 
Bonke, bonke, bonk. 
Er sluipt iemand door de struiken. 
Dat kan oom Lester niet zijn. 
Die sluipt niet. 
Dit is wél erg eng. 
‘Wie is daar?’ roept Cis. 
Dan klinkt er: ‘Boehoe!’ 
‘Wij zijn hukkers,’ zegt de stem. 
‘Wij hakken hutten in kleine stukjes.’      

             
           kaart 3 *** 


