,4À

s!r

'Haha... hij is erin getrapt. Straks komt hij met netjes
gekamde haren binnen endan kan hij trakteren.'Ze bedenken
alwat voor ijs ze zullen kiezen. Dan hoort Niels voetstappen
op de gang. ln één klap is het stil.'Daar is hijl' De deur
gaat open en hun meester komt binnen. Hij heeft een
bloemetjesjurk over zijn kleren aangetrokken en een hoedje
opgezet. Die kleren kennen ze wel, die komen uit de
verkleedkist.'Wat denken jullie, kan ik zo op de foto?'
Slap van de lach hangen ze over hun tafel.',Ln'^ dachten echt
dat u ons geloofde,'zegt Houda.lullie kunnen mij echt niet
in de maling nemen, echt niet,'zegt de meester.'Maar zo te
zien heb ik wel succes met deze kleren.lk denk dat ik ze
morgen ook aantrek.'

tr
ére

Hierboven lees je hoe het verhaal afloopt.
ln welke zin wordt dit stukje het beste samengevat?
Á De meester heeft succes met zijn nieuwe kleren en hij
besluit ze morg€n ook aan te doen.
I De meester is er ingetrapt;hij heeft zich grappig aangekleed

C

@

0

en geloofl dat de fotograal'vandaag komt.
De grap is mislukt;het is de kinderen nie+ relukt onr hun
meester erin te laten loperr.
De kincleren liggen slap van het lachen, want hun meester

heeft zich heel leu k aa ngekleed voor de foto.

le bent klaar met de toets.
Hoe ging het?
A Coed
6b
;L

Weet ik niet
Niet zo goed, want:

ffi
ffi
ffi
ffi

!

ík snapte de teksten niet zo goed.
ik vond het moeilijk om zoveel te lezen.
ik snapte de vragen niet zo goed.
ikvond iets anders lastig:

o

o
.E
l
q

o
!
!
o
o

z
@
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Eigenlijk weet men niet waarom de kat spint. Sommigen denken
dat ze spint om te tonen dat ze tevreden is. Anderen beweren
dat het een teken van onderdanigheid is.
De kat heeft trouwens nog meer maníeren om je iets duidelijk
te maken. Een kat die een hoge rug opzet'en blaast, is bang.
Ze probeert je weg te jagen door zich groot te maken. Een kat
die op haar ruggaat liggen en met haar staart zwiept, nodigt
je uit om te spelen.

Waar gaat deze tekst vooral over?
Á Wat rilensen r:roeten vrrete n over een l<at.
I \J\aarorn een kat zich op een bepaalde manier gedraagt
C Wat een tevredeir kat doet.
S Wat mensen niet weten over een kat.
Welke titel past ook goed bij de tekst?
Wie wil spelen met de kat?

Á

I

Wat doei een tevreden kat?

C Waarom nodigt de kat je uit om te spelen?
D \A/at betel<ent het gedrag van de kat?
ar\

/À\

Je hebt de tekst gelezen.

Weet je nu waarom de kat spint?
"la, iedereen weet dat nu.

Á

I

C

0

dan is ze tevreden.
Nee, het is eigenlijk niet duidelijk.
Nee, want er zljn veel inogelijkheden.
Ja,

Wat is vooral de bedoeling van de schrijver met deze tekst?
Hij wil iets vertellen over het gedrag van katten.
I Hij wil laten nrerken dat hij een kattenliefhebber is.
C Hij wil advies geven over hoe je met katten moet omgaan.
D Hij wilje mening veranderen over waarom katten spinnen.

Á

A,# ès

Welke manieren heeft de kat om mensen iets duidelijk te maken?
Kijk in de tekst.
A blazen, hoge rug opzetten, op de rug liggen, met de staart

B

f
D

kwispelen
spinnen,lroge rug opzetten, groot maken, cp de rug liggen,
met de staart zwiepen
spinnen, hoge rug opzetten, blazen, op de rug liggen, met de
staart zwiepen
blazen, hoge rr-rg opzetten, miauwen en rnet cje staart zwiepen

.L

Datum:

-

Ëerst: lees je de titel en bekijk je het plaatje.
Dan: lees je de hele tekst.
Daarna: beantwoord je de vragen.

Omcirkei steeds het goede antwr:ord.

M*skers ttít de jsele

rqíereJd

Waarom zetten mensen maskers op?
Het antwoord lijkt heel eenvoudig:
omdat ze er anders uit willen zien.
Maar dat is niet de enige reden. ln
bepaalde landen dragen de belangrijke
mensen, zoals de koning, de priesters of
rechters, maskers omdat ze er anders uit
willen zien dan de'gewone'mensen. Door
dat masker krijgen ze meer macht, maken
ze meer indruk. Als medicijnmannen
iets willen zeggen tegen de goden, dan
dragen ze een masker omdat ze willen
laten zien datze niet zomaar iemand zijn,
r5
maar tovenaars.
De meeste mensen vinden het leuk om
maskers te dragen of zich te verkleden. Denk maar eens aan
carnaval. Het is heel spannend om er eens totaal anders uit
te zien. Vooral als je weet dat je in een paar tellen weer jezelf
20 kunt zijn!
1cJ

rÀr

\t7

De schríjver stelt aan het begin van de tekst een vraag.
Waarom?
Á Om erachter te komen of jij het antrnroord weet.
B Om de aandacht te vestigen op het onderwerp.
f Omdat deze tekst gaat over het stellen van vragen.
D Om te kunnen tonen dat híj het antwoord weet.

Welke reden wordt niet genoemd om een masker te dragen?
&:
Om meer indrLrkte maken.
I Orn rneer macht te hebben.
C Om je erachter te verstoppen.
D Oin er anders uit te zien

Á
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A
\v/

t/m i5)
Aan wie tonen de medicijnmannen dat ze anders zijn dan
Lees:Á/s medicijnmannen ... maar tovenaars. (regel rr

'gewone'mensen?

A

I

C
D
é8

aan de goden
aan de dorpeiingen
aan de rechters
aan de onderdanen

Welke van de onderstaande zinnen is een feit?
Het is heel spannend orn er"anders Lril te zien.
B Mensen zetten een i"nasker op otx e r anders uit te zien.
C Met een rnasker derikerr rnensen weinig indruk te nraken.
D Met een nrasker vinden sonrnrige n dat je mee r rnacht hebt

Á

maar eens aan carnaval. (regel r7 en
Welke zin past achter deze regel?
Lees: Denk

Á

I

C

I

rB)

Dan is iedereen gemaskerd.
Dan weet je rn"relke maskers e rte koop zijn
Dan zie je hoe je'1e zou kunnen verkleden.
Dan verl<lede ir ook veel mensen ziclr ryret
veel plezier.

,À
!7

rÀ,
\!7
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zwaait met je toverstaf.
Je spreekt de toverspreuk uit.
Je

ilil

qw&

En de zeven paperclips?

zijn veranderd in een kettÍng.
Hoe je dat doet?

Ze

tl
.

.
.
.
.
.

een envelop

lijm

NW
@f,

een toverspreuk
zeven losse paperclips
een toverstaf

zeven paperclips in een ketting

Je bereidt de truc eerst voor.

Maak van zeven paperclips een ketting.
Doe de envelop open.
Druppel een beetje lijm in een hoekje.
Druk de ketting aan één kant in de lijm.
Laat de lijm drogen.
)o
r2;r\

25

Dan is het zover.
Laat de zeven losse paperclips zien.
Doe de envelop een beetje open.
Laat de paperclips naar binnen glijden.
Laat het goed aan de mensen zien.
Lik de envelop dicht.

d.-,

Zwaai met je toverstokje.
Kijk naar de envelop.
Beweeg je vingers.

Mompelje toverspreuk.
3o

35

Neem de èKvelop in je hand.
Scheur het hoekje met de lijm eraf.
Trek de ketting naar buiten.
La ngzaam.
Laat de kettíng zien.
En de dichte envelop.
Nog een tip.
Cebruik een bruine envelop.
ln een witte envelop zie je de paperclips.

30'05-13

16r'10

@

6

Wat voor soort tekst is dit?

Á
B

een verslag

een recept

C een advertentie
D een instructie
Welk tussenkopje zou het best op de plaats van [...] passen?

Á Wat moet je doen?
B Hoe gaat de truc?

6

Hoe regelje het?
heb je nodig?

D Wat

je dat doet? (regel 6)
Wat kun je in de plaats zetten van dat?
A Als een echte goochelaar met je toverstok zwaaien.
B Teven losse paperclips veranderen in een ketting.
C De juiste toverspreuk uitspreken.
D De paperclips in de envelop stoppen.
Lees: Hoe

ln welke zin staat een signaalwoord van tijd?
A Laat de zeven losse paperclips zien.
Laat de lijm drogen.
C Doe de envelop een beetje open.
r
D Dan is het

I

@

v/A\

zover.

?0

Mompelje toverspreuk. (regel z9)
toverspreuk mompelen lijkt niet zo'n goed idee.
Wat zou er beter kunnen staan?
Á Spreek je toverspreuk spannend uit.
B Spreek je toverspreuk zachtjes uit.
C Zeg je toverspreuk binnensmonds.
D Ting letoverspreuk hardop.
Lees:

Je

11

Lees het zesde stukje nog een keer. (regel 3o
Er staat: Langzaam. (regel 33)

Waarom moet je het langzaam doen?
Omdat de mensen het anders niet zien.
Om het extra spannend te maken.
C Om de kettíng niet te breken.

Á

I

D

Om een echte goochelaar te lijken.

t/m

35)

íAt

Het lijkt wel of ze de Tour de France hebben gereden. Zodra
ze de tu in va n de Bonte Specht in komen, worden ze met

il

applaus ontvangen. Niet alleen de ouders van Mieke en Houda
en het personeelvan het huis staan te wachten, ook meester
Dik is er. Dat vinden ze allemaal een verrassing.
'Blijft u ook slapen, meester?'vragen ze.
'Nee,' zegt meester Di k.'Maa r wel eten."Cezell ig!'
Als ze hun fietsen hebben weggezet, heet de baas
van het huis hen van harte welkom. Hij legt in het kort de
huisregels uit. Daarna krijgen ze een rondleiding. Eerst komen
ze in de eetzaal. Het ziet er gezellig uit met die lange tafels.
Daan doet net of hij de gastheer is van een chic restaurant.
'Dames en heren, mag ik u verzoeken naar uw tafel te gaan?'
Hij houdt zogenaamd een fles omhoog.'lemand nog een
beetje wijn?' Hij wijst naar Lisa.'Deze dame mag niet meer.
Dan wordt ze dronken.'
Lachend lopen ze door, want ze moeten nog meer bekijken.
'Een voetbalspel!'roepen ze blij als de volgende deur opengaat.
'Dat gaan we vanavond doen,'zegt O_uilfort.

,^\

25

'Wie kan ik straks uitdagen voor een partijtje?'vraagt meester
Hans. Hij gaat vast achter de pingpongtafel klaarstaan.
'MeesterTom!'roepen ze lachend. Ze weten zeker dat hij er niks
van kan.'Jullie willen toch niet dat hij op de intensive care
terechtkomt,'zegt meester Hans.'Hij heeft vandaag ook al
een heel eind gefietst, hoor.'
De baas van het huis neemt hen mee naar de keuken.
Meester Tom wijst op een papier dat op het prikbord hangt.
'Hier staat wie er corvee hebben.'ledereen wil weten wanneer
l
hij aan de beurt is.
'lk zal het wel even voorlezen,'zegt Lisa.'Corvee. Dinsdagavond:
eester Torn. Woensda gochtend: meester Ha n s. Woensdagavond
meesterTom.'
ta, de meesters moeten afwassenl'roepen ze.
'Die twee bordjes en twee kopjes zijn zo schoon,'zegt
m

rr

MeesterTom.'Wat zeg jij, Hans? De kinderen krijgen toch niks.'
Wat is hun meester toch een pestkop. Opgewonden lopen ze
van het ene vertrek naar het andere. Ze vinden het spannend.
Maar het'meest benieuwd zijn ze toch naar de slaapkamers.
Ze willen weten hoe die eruítzien en wat voor bedden er staan.
Eindelijk is het moment aangebroken.'En nu... de kamers.'
De meester gaat hen voor door een klapdeur. Ze komen in een
lange gang met allemaaldeuren. De meester maakt de eerste
deur open. Er staan zes bedden in de kamer.

/À
\z

:

@

g2

Lees de eerste alinea nog een keer.

Door wie wordt de klas bij aankomst opgewacht?
door de ouders van Mieke en Houda en meester Dik
B door meester Dik en het personeel
C door de ouders van Mieke en Houda en het personeel
D door de ouders van Mieke en Houda, het personeel en
meester Dik

A

I

.a 'l

'"

r

Lees:Á/s ze

chic restaurant. (regel 9

t/m

r3)

ln dit stukje worden verschillende dingen na elkaar gedaan.
Welke signaalwoorden van tijd zie je?

Á
B

als, kort, eerst

C

daarna, eerst
als,daarna, net

D

@

...

als, daarna, eerst

14

Lees: Wie kan ... gef etst, hoor. (regel zr t/m z6)
Wat kom je te weten over meester Tom?
Á Dat meesterTom niet zo goed kan fietsen.
B Dat meesterTom ook nog in een ziekenhuis werkt.
C Dat meesterTom niet heelerg sportief is.
D Dat meester Tom niet tegen zijn verlies kan.

lt(
IJ

I
MeesterTom maakt een grapje.
ln welk stukje lees je dat?
Á Regel z9:MeesterTom ... prikbord hangt.
B

@

)'7:Wat is...een pestkop.
C Regel z9: Híer staat ... corvee hebben.
D Regel 35 tot en met 36: Die twee ...toch niks.

'16

Regel

Lees: Opgewonden lopen ... er staan. (regel 37

t/m

4o)

Wat vinden de kinderen vooral spannend?
Á Wie het eerst corvee zal hebben.
B Waar ze zullen ontbijten.
C Waar ze zullen slapen.
D Wat ze's avonds zullen eten.

Boek 9789001767785.indb 1S
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'Haha... hij is erin getrapt. Straks komt hij met netjes
gekamde haren binnen en$an kan hij trakteren.'Ze bedenken
'rjs
ze zullen kiezen. Dan hoort Niels voetstappen
al wat voor
op de gang.ln één klap is het stil.'Daar is hij!'De deur
gaat open en hun meester komt binnen. Hij heeft een
bloemetjesjurk over zijn kleren aangetrokken en een hoedje
opgezet. Die kleren kennen ze wel, die komen uit de
verkleedkist.'Wat denken jullie, kan ik zo op de foto?'
Slap van de lach hangen ze over hun tafel.'rltni^ dachten echt
dat u ons geloofde,'zegt Houda.lullie kunnen mij echt niet
in de maling nemen, echt niet,'zegt de meester.'Maar zo te
zien heb ik wel succes met deze kleren. lk denk dat ik ze
morgen ook aantrek.'

Ë5

Hierboven lees je hoe het verhaal afloopt.
ln welke zin wordt dit stukje het beste samengevat?
Á De meester heeft succes met zijn nieuwe kleren en hij
beslr-rit ze morgen ook aan te doen.
B De meester is er ingetrapt; hij heeft zich grappigaangekleed
en gelooft dat de fotograaf vandaag komt.
(9O"grapis mislukt;het is de kinderen nief gelukt om hun
meester erin te laten lopen.

^

@

D

De kinderen liggen slap van het lachen,want hun meester

heeft zich heel leuk aangekleed voor de foto.

te bent klaar met de toets.
Hoe ging het?

A

I

C

Coed
Weet ik niet
Niet zo goed, want:

I
I
I
I
g
o

5
Eo
!
o

z
@

iksnapte deteksten nietzogoed.
ikvond het moeil'rjk om zoveel te lezen.
ik snapte de vragen niet zo goed.
ik vond iets anders lastig:

.

\u
^\

L\

\z

Waorom spínt de kat?
Eigenlijk weet men niet waarom de kat spint. Sommigen denken
datze spint om te tonen datze tevreden is. Anderen beweren
dat het een teken van onderdanigheid is.
5 De kat heeft trouwens nog meer manieren om je íets duidelijk
te maken. Een kat die een hoge rug opzefen blaast, is bang.
Ze probeert je weg te jagen door zich groot te maken. Een kat
dÍe op haar ruggaat liggen en met haar staart zwiept, nodigt
je uit om te spelen.

V1

V2

Waar gaat deze tekst vooral over?
Á Wat mensen moeten weten over een kat.
@ Wruror een kat zich opeen bepaalde manier gedraagt.
C Wat een tevreden kat doet.
D Wat mensen niet weten over een kat.
Welke

C Waarom nodigt

o

V3

de kat je uit om te spelen?
va n de kat?

betekent het ged rag

Je hebt de tekst gelezen.

Weet je nu waarom de kat spint?
Ja, iedereen weet dat nu.
B Ja,dan is ze tevreden.

A

C

@

v4

v5

Nee, het is eigenlijk niet duidelijk.
trtee, want er zijn veel mogelijkheden.

is voonl de bedoeling van de schr'tjver met deze tekst?
wil iets verlellen over het gedrag van katten.
tU
@
I Hij wil laten merken dat hij een kattenliefhebber is.
C Hij wil advies geven over hoe je met katten moet omgaan.
D Hij wilje mening veranderen over waarom katten spinnen.

Wat

Welke manieren heeft de kat om mensen iets duidelijk te maken?
Kijk in de tekst.
A blazen,hoge rug opzetten, op de rug liggen, met de staart

^

ïl

titel past ook goed bij de tekst?

Á Wie wil spelen met de kat?
F Wat doet een tevreden kat?
@ wrt

iill

kwispelen

@) spinnen, hoge rug opzetten, groot maken, op de rug liggen,
met de staart zwiepen
C spinnen, hoge rug opzetten, blazen,op de rug liggen, met de
staart zwlepen
D blazen, hoge rug opzetten, míauwen en met de staart zwiepen

{'l

ll
ilt
1r

ii

@

/À

\Z

Datum:

Eerst: lees je de titel en bekijk je het plaatje.
Dan: lees je de hele tekst.
Daarna: beantwoord je de vragen.

i,,il

Omcirkel steeds het goede antwoord.

Maskers uít de hele wereíd
Waarom zetten mensen maskers op?
Het antwoord lijkt heeleenvoudig:
omdat ze er anders uit willen zien.
Maar dat is niet de enige reden. ln
bepaalde landen dragen de belangrijke
mensen, zoals de koning, de priesters of
rechters, maskers omdat ze er anders uit
willen zien dan de'gewone'mensen. Door
dat masker krijgen ze meer macht, maken
ze meer indruk. Als medicijnmannen
iets willen zeggen tegen de goden, dan
dragen ze een masker omdat ze willen
laten zien datze niet zomaar iemand zijn,
maar tovenaars.
De meeste mensen vinden het leuk om
maskers te dragen of zÍch te verkleden. Denk maar eens aan
carnaval. Het is heel spannend om er eens totaal anders uit
te zien. Vooral als je weet dat je in een paar tellen weer jezelf

@

kunt zijn!

De schrijver stelt aan het begin van de tekst een vraag.

Waarom?

A Om erachter te komen of jij het antwoord weet.
@onl de aandacht te vestigen op het onderwerp.

C Omdat deze tekst gaat over het stellen van vragen.
D Om te kunnen tonen dat hij het antwoord weet.

2

Welke reden wordt niet genoemd om een maskerte dragen?
rxi
Á Om meer indruk te
B Om meer macht te hebben.
@ orn je erachter te verstoppen.
D Om er anders uit te zien.

maken.

@

A

\l

ri t/m i5)
Aan wie tonen de medicijnmannen dat ze anders zijn dan
'gewone'mensen?
Lees:.4/s medicijnmannen ... maar tovenaars. (regel

@ aan de goden

B

aan de dorpelingen

C aan de rechters
D aan de onderdanen

4

5

Welke van de onderstaande zinnen is een feit?
Á Het is heel spannend om er anders uit te zien.
@ Mensen zetten een masker op om er anders uit te zien.
C Met een masker denken mensen weinig indruk te maken.
D Met een masker vinden sommigen dat je meer macht hebt.
Lees: Denk maar eens aan carnaval. (regel r7 en rB)
Welke zin past achter deze regell
Á Dan is iedereen gemaskerd.
B Dan weet je welke maskers erte koop zijn.
Dan zie je hoe je je zou kunnen verkleden.
(q)oan verkleden ookveel mensen zich met
veel plezier.

(

@

@

\17

Dc paperclíptrue
Je
ltiit

zwaaÍt met je toverstaf.
uit.

Je spreekt de toverspreuk

En de zeven paperclips?

zijn veranderd in een ketting.
je dat doet?

Ze

Hoe

t..l

.
.
.
.
.
.

een envelop
lUm

een toverspreuk
zeven losse paperclips
een toverstaf

zeven paperclips in een ketting

truc eerst voor.
Maak van zeven paperclips een ketting.
Doe de envelop open.
Druppel een beetje lijm in een hoekje.
Druk de ketting aan één kant in de lijm.
Laat de lijm drogen.

Je bereidt de

o

Dan is het zover.
Laat de zeven losse paperclips zíen,
Doe de envelop een beetje open.
Laat de paperclips naar binnen glijden.
Laat het goed aan de mensen zien.

@

Lik de envelop dicht.

Zwaai met je toverstokje.
Kijk naar de envelop.
Beweeg je

vingers.

Mompelje toverspreuk.
Neem de èffvelop in je hand.
Scheur het hoekje met de lijm eraf.
Trek de ketting naar buiten.
Langzaam.
Laat de kettÍng zien.
En de dichte envelop.
Nog een t'ip.
Gebruik een bruine envelop.
ln een witte envelop zie je de paperclips.

\i:\

.dn

\z

6',

Wat voor soort tekst is dit?

Á

een verslag

B een recept
C een advertentie
@ een instructie
ry

g

Welk tussenkopje zou het best op de plaats van [...] passen?

Á Wat moet je doen?
B Hoe gaat de truc?
C Hoe repel ie het?
@ wrll"ïiË nodig?

s

je dat doet? (regel 6)
je
Wat kun in de plaats zetten van dat?
Á Als een echte goochelaar met je toverstok zwaaien.
@7even losse paperclips veranderen in een ketting.
C De juiste toverspreuk uitsprel<en.
D De paperclips in de envelop stoppen.
Lees: Hoe

ln welke zin staat een signaalwoord van t'tjd?
Á Laat de zeven losse paperclÍps zien.
B Laat de lijm drogen.
C Doe de envelop een beetje open.

\z

@ orn

10

g'x

is het

zover.

@

t

Lees: Mompelje toverspreuk. (regel z9)
Jetoverspreuk mompelen lijkt niet zo'n goed idee.
Wat zou er beter kunnen staan?
je
@Spreek toverspreuk spannend uit.
B Spreek je toverspreuk zachtjes uit.
c Zeg jetoverspreuk binnensmonds.
D Zing je toverspreu k ha rdop.

Lees het zesde stukje nog een keer. (regel 3o
Er staat: Langzaam. (regel 33)
Waarom moet je het langzaam doen?
Á Omdat de mensen het anders niet zíen.
het extra spannend te maken.
(D
C Om de ketting niette breken.
D Om een echte goochelaar te lijken.

o*

t/m

35)

A

Éil

10

Het lijkt wel of ze de Tour de France hebben gereden. Zodra
ze de tuin van de Bonte Specht ín komen, worden ze met
applaus ontvangen. Niet alleen de ouders van Mieke en Houda
en het personeel van het huis staan te wachten, ook meester
Dik is er. Dat vinden ze allemaal een verrassing.
'Blijft u ook slapen, meester?'vragen ze.
'Nee,' zegt meester Di k.'Maa r wel eten."Cezel I ig!'
Als ze hun fietsen hebben weggezet, heet de baas
van het huis hen van harte welkom. Hij legt in het kort de
huisregels uit. Daarna krijgen ze een rondleiding. Eerst komen
ze in de eetzaal. Het ziet er gezellig uit met die lange tafels.
Daan doet net of hij de gastheer is van een chic restaurant.
'Dames en heren, mag ik u verzoeken naar uw tafel te gaan?'
H'rj houdt zogenaamd een fles omhoog.'lemand nog een
beetje wijn?' Hij wijst naar Lisa.'Deze dame mag niet meer.
Dan wordt ze dronken.'
Lachend lopen ze door, want ze moeten nog meer bekijken.
'Een voetbalspel!'roepen ze blij als de volgende deur opengaat.
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'Dat gaan we vanavond doen,'zegt O_uilfort.
'Wie kan ik straks uitdagen voor een partijtje?'vraagt meester
Hans. Hij gaat vast achter de pingpongtafel klaarstaan.
'MeesterTom!'roepen ze lachend. Ze weten zeker dat hij er niks
van kan. Jullie willen toch niet dat hij op de intensive care
terechtkomt,'zegt meester Hans.'Hij heeft vandaag ook al
een heel eind gefietst, hoor.'
De baas van het huis neemt hen mee naar de keuken.
MeesterTom wijst op een papier dat op het prikbord hangt.
'Hier staat wie er corvee hebben.'ledereen wil weten wanneer
hij aan de beurt is.
'lk zal het wel even voorlezen,'zegt Lisa.'Corvee. Dinsdagavond:
meester Tordi. Woensdagochtend: meester Hans. Woensdagavond:
meesterTom.'
Ja, de meesters moeten afwassen!'roepen ze.
'Die twee bordjes en twee kopjes zijn zo schoon,'zegt
MeesterTom.'Wat zegjij, Hans? De kinderen krijgen toch niks.'
Wat is hun meester toch een pestkop. Opgewonden lopen ze
van het ene vertrek naar het andere.Ze vinden het spannend.
Maar hetÈmeest benieuwd zijn ze toch naar de slaapkamers.
Ze willen weten hoe die eruitzien en wat voor bedden er staan.
EindelÍjk is het moment aangebroken.'En nu... de kamers.'
De meester gaat hen voor door een klapdeur. Ze komen in een
lange gang met allemaal deuren. De meester maakt de eerste
deur open. Er staan zes bedden in de kamer.
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Lees:Á/s ze ... chic restaurant. (regel 9 ti m r3)
ln dit stukje worden verschillende dingen na elkaar gedaan.
Welke signaalwoorden van tijd zie je?
A als, kort, eerst
@ als, daarna, eerst
C daarna, eerst
D als,daarna, net

x4

lees:Wie kan ... gefetst, hoor. (regel zr t/m z6)
Wat kom je te weten over meester Toml
A Dat meesterTom niet zo goed kan fietsen.
Dat meesterTom ook nog in een ziekenhuis werkt.
@ Ort meesterTom niet heél erg sportÍef is.
D Dat meesterTom niet tegen zijn verlies kan.
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Lees de eerste alinea nog een keer.
Door wie wordt de klas bij aankomst opgewacht?
A door de ouders van Mieke en Houda en meester Dik
B door meester Dík en het personeel
C door de ouders van Mieke en Houda en het personeel
@ aoor de ouders van Mieke en Houda, het peisoneel en
meester Dik
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Regel z9:MeesterTom... prikbord hangt.

B Regel ]l:Wat ts ... een pestkop.
C Resel zq: Hier staat ... corvee hebben.
@ n.[ef 3f tot "n met 36: Die twee ... toch

?6

@

grapje. i r

MeesterTom maakt een
ln welk stukje lees je dat?

niks.

Lees: Opgewonden lopen ... er staan. (regel 37

t/m 4o)

Wat vinden de kinderen vooral spannendl
Á Wie het eerst corvee zal hebben.
B Waar ze zullen ontbijten.
@ Waar ze zullen slapen.
D Wat ze's avonds zullen eten.
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