Blok 2

Brugles 3

Herken waar het woord naar verwijst

Dolfijnen, ukkies en bonken
Een smurf voor D. Tektif
Trrringggg. Daan Tektif doet de deur
open. Hij is de baas van speurbedrijf
D. Tektif. Voor hem staat Sasja. Ze woont
vlakbij. Hij vraagt of hij haar kan helpen.
‘Ik ben ze kwijt,’ snikt het meisje. ‘Ze
zaten in mijn jaszak. Maar die is stuk.
Nu zijn ze weg!’
Een huilend meisje met verdwenen
dingen. Dat klinkt als een klus, denkt
Daan. Hij neemt Sasja mee naar zijn
kantoor. Wie zouden er kwijt zijn? Haar
ouders? Nee, die passen niet in haar
jaszak.
Sasja vertelt dat haar tijger weg is. En ook
haar beer en dolfijn. Plus zes kanaries,
drie uilen en twee smurfen. Ze huilt
alweer. ‘Ik heb ze zelf gewonnen.’
Daan snapt er niks van. Waar zijn al die
beesten? En hoe pasten ze in haar jaszak?
Hij hoort een klop op het raam. Voor het
raam staat een jongen. Hij doet zijn duim
omhoog.
Sasja rent naar de deur. ‘Ze zijn terug!’
Daan holt achter haar aan. Als die
beesten maar niet binnenkomen! Blij
pakt Sasja een zakje aan van de jongen.
Sasja stopt vlug iets in Daans hand. ‘Voor
jou, een smurf. Die heb ik toch dubbel.’
Dan rent ze weg.
Daan bekijkt de blauwe knikker.
‘Ik word oud,’ zucht hij.
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Knikkertijd!
Is de lente begonnen?
Joepie!
Pak je knikkers en ren naar
buiten.
Tegel of kuiltje
Knikkeren kan overal.
Zoek op het plein of op
straat een knikkertegel.
Maar een gewoon kuiltje
werkt ook!

Houwers
Er zijn veel regels bij
knikkeren.
Eén van die regels is met
houwers. Als je de knikker
wint, mag je hem hebben.
Knikker je zonder houwers?
Dan houdt iedereen zijn
eigen knikkers.
Zo kun je nooit verliezen.

Muurkets
Nog een regel: met
muurkets.
Je knikker moet eerst tegen
de muur botsen.
Pas daarna moet hij in het
kuiltje. Snap je?

En we noemen hem...
Net als kinderen hebben knikkers ook namen.
Ze zijn genoemd naar iets waar ze op lijken.
Bijen en kanaries
Veel knikkers zijn genoemd naar dieren.
Een orka is zwart met witte strepen.
Een bij is geel met bruine strepen.
En een gele knikker met roodblauwe strepen is
een kanarie.
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Oceanen en planeten
Andere knikkers zijn genoemd naar de natuur.
Een planeet heeft spikkels.
Is een knikker blauw met witte strepen?
Dan is het een oceaan.

Bonken en bammen
Grote knikkers heten vaak bonken of bammen.
Een hele grote noem je ook wel bik bamma.
Ukkies of kleintjes zijn de kleine knikkers.
En, hoe heten jouw knikkers?
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