Naam:
1

Zoek de eerste zin.
A
B
C
D

2

Dat kreeg ik van mijn opa.
Ik werd toen negen jaar.
Hij gaf het op mijn verjaardag.
Ik lees in een sprookjesboek.

Zoek de eerste zin.
A
B
C
D
E

Nou, mijn broertje kan er wat van.
En niemand zegt er wat van.
Heb jij wel eens gejokt?
Hij jokt wel tien keer per dag.
Zelfs mijn ouders niet.

Heksen
1 Hella en Edwin kijken hun ogen uit.
2 Wat is er veel te zien in het sprookjespark!
3 En het lijkt allemaal net echt.
4 Ze komen bij een schattig huisje van snoep.
5 De dakpannen zijn gemaakt van dropjes en spekjes.
6 En de stenen zijn van gekleurde zuurtjes.
7 Achter het raam staat een heks.
8 En
1
9 Ze staan hand in hand.
10 "Dat zijn Hans en Grietje," zegt Edwin.
11 "Je weet wel, van dat sprookje."
12 Hij wil doorlopen, maar Hella houdt hem tegen.
13 "Hee, kijk eens! De heks beweegt!" roept ze.
14 Haar stem klinkt een beetje angstig.
15 De heks wenkt naar Hans en Grietje, met een lange, gebogen
vinger.
16 Haar hoofd schommelt langzaam heen en weer.
17 "Ik vind het ontzettend eng," zegt Hella tegen Edwin.
18 Edwin wil wat terugzeggen, maar er klinkt plotseling een stem
19 uit het huisje.
20 Een krakende stem.
21 "Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?"
22 Hella stoot Edwin aan.
23 "We gaan," zegt ze vastberaden. "Ik vind dit echt heel eng."
24 Ze trekt Edwin aan zijn mouw mee.
25 In de bus zitten ze weer naast elkaar.
26 Juf Annemieke telt de kinderen die al op hun plek zitten.
27 Hella kijkt Edwin peinzend aan.
28 "Zouden heksen echt bestaan?" vraagt ze.
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29
30
31
32
33
34
35
36

Edwin schudt zijn hoofd. "Natuurlijk bestaan heksen niet.
En reuzen en feeën en kabouters ook niet.
Dat zijn allemaal sprookjesfiguren.
En sprookjesfiguren bestaan alleen in sprookjes."
Hella denkt nog eens terug aan de heks in het huisje.
Er loopt een rilling over haar rug.
Ze weet wel dat heksen niet bestaan.
Maar deze leek heel echt.

3

Wat past het best op plaats 1?
A
ze heeft een eng gezicht.
B
de voortuin is heel slordig.
C
voor het huisje staan twee kinderen.
D
voor het huis staat een meisje.
E
het begint opeens te regenen.

4

Lees: Hella stoot ... mouw mee. (regel 22 – 24)
In welke zin staat dit stukje het best omschreven?
A
Hella is bang.
B
Hella is nieuwsgierig.
C
Hella is opgelucht.
D
Hella is ongeduldig.

5

Lees: Edwin schudt ... in sprookjes. (regel 29 – 32)
Waarom bestaan heksen niet echt, volgens Edwin?
A
Omdat ze alleen in boeken voorkomen.
B
Omdat ze alleen in sprookjesparken voorkomen.
C
Omdat ze alleen in dromen voorkomen.
D
Omdat ze alleen in sprookjes voorkomen.
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1 Elsje speelt bij Jaap. Jaap is een nieuw jongetje.
2 Hij woont nog niet zo lang bij Elsje in de straat.
3 Elsje staat bij Jaap in de keuken en ze praat met hem.
4 Jaaps vader bakt poffertjes.
5 'Mijn vader is een kannibaal,' zegt Elsje.
6 Jaaps vader kijkt met verschrikte ogen naar Elsje. 'Watte?'
7 Jaap kijkt ook naar Elsje. 'Wat is een kannibaal?' vraagt hij.
8 'Dat is iemand die mensen opeet,' zegt Elsje. 'Mijn vader eet
9 altijd kinderen, soms wel tien op een dag.'
10 'Toch niet echt?' vraagt Jaap. 'Jawel,' zegt Elsje, 'echt waar.'
11 Jaaps vader haalt zijn schouders op. Hij vindt het nogal een
12 vreemd verhaal.
13 Maar Jaap gelooft het wel. 'Eet hij jou dan niet op?' vraagt hij.
14 'Nee, natuurlijk niet,' zegt Elsje. 'Alleen maar kinderen die hij
15 niet kent. Uit een andere straat of zo.'
16 Jaaps vader schudt het hoofd. 'Hier,' zegt hij, 'eet dit maar
17 lekker op.' En hij zet twee borden met heerlijke poffertjes op
18 tafel.
19 Het is nu avond. Elsje ligt in bed en slaapt. Jaap ligt ook in bed
20 en slaapt ook.
21 En hij droomt. Hij droomt van Elsjes vader die kinderen opeet.
22 'Niet doen, niet doen!' schreeuwt Jaap, 'je mag me niet opeten.'
23Jaap schreeuwt en huilt in z'n slaap.
24 De vader van Jaap komt eraan gehold.
25 Hij aait Jaap over z'n hoofd en zegt: 'Rustig maar.'
26 'Ja maar, ik vind Elsjes vader zo eng.'
27 'Het is niet echt waar,' zegt vader. 'Els verzint maar wat.'
28 'Toch vind ik het eng,' zegt Jaap. "Mag ik in jouw bed?'
29 Vader zucht. 'Vooruit dan maar,' zegt hij. 'Maar dan niet meer
30 dromen, hè?'
31 Hij stopt Jaap in het grote bed en geeft hem een kus.
32 Jaap lacht. Lekker, denkt ie. En hij valt meteen in een diepe
33 slaap.
6

Welke titel past het best boven deze tekst?
A
B
C
D

Spelen
Jokken
Poffertjes eten
Slapen
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7

Lees: Het is ... niet opeten' (regel 19 t/m 22)
Waarom schreeuwt Jaap?
A
B
C
D

8

Jaap kan niet slapen.
Jaap wil dat zijn vader hem hoort.
Jaap is boos op Elsje.
Jaap heeft een enge droom.

Lees: Maar Jaap gelooft het wel. (regel 13)
Wat gelooft Jaap wel?
A
B
C
D

Dat Elsjes vader kinderen eet.
Dat Jaaps vader zijn schouders ophaalt.
Dat Elsjes vader poffertjes bakt.
Dat Jaaps vader het een vreemd verhaal vindt.
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1 Het klinkt ongelofelijk, maar het is echt waar.
2 In het dorpje Pieterburen, boven in Nederland, staat een
3 smoezenfabriek.
4 Hij staat wat achteraf tussen de weilanden.
5 Je kunt er geen smoezen kopen, alleen maar huren.
6 Na afloop moet de smoes weer teruggebracht worden.
7 Dan heeft iemand anders er weer wat aan.
8 Ik ben er vaste klant.
9 Elke week huur ik er een paar smoezen.
10 En de volgende keer ruil ik ze om voor andere smoezen.
11 Ze kosten een euro per gewone smoes.
12 En twee euro voor een fantastische smoes.
13 Het kost me dus wel al mijn zakgeld.
14 Maar dat heb ik er graag voor over.
15 Mijn smoezen gebruik ik meestal voor school.
16 Dat de brug open stond bijvoorbeeld.
17 Dat is natuurlijk een gewone smoes.
18 Daar trapt mijn meester meestal niet in.
19 Of dat het spoor dicht was.
20 Of dat ik me had verslapen, omdat de wekker stuk was.
21 Maar soms heb ik echt een fantastische smoes nodig.
22 Dat ik werd weggeblazen door een wervelstorm.
23 Of dat ik werd geraakt door een bliksemschicht.
24 Of dat ik werd ontvoerd door ruimtewezens.
25 Het is altijd druk bij de smoezenfabriek.
26 Ik kom er veel kinderen tegen.
27 De meeste uit Nederland, maar ook wel kinderen uit andere
28 landen.
28 Die huren daar ook hun smoesjes.
29 Een enkele keer huur ik een smoes voor thuis.
30 Maar dat moet dan wel een fantastische smoes zijn.
31 Want mijn ouders zijn erg slim.
32 Smoesjes zijn niet zo erg als leugens.
33 Je mag best af en toe een smoesje verzinnen.
34 Je weet nu waar je ze huren kunt.
35 Bij de smoezenfabriek in Pieterburen.
36 Als je de borden volgt, kom je er vanzelf.
9

Welke titel past het best boven deze tekst?
A
B
C
D

Een smoes voor de meester
Pieterburen
De Smoezenfabriek
Ruimtewezens
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10

Lees: Je kunt ... wat aan. (regel 5 t/m 7)
Waarom kun je alleen maar smoezen huren?
A
B
C
D

11

Lees: Ik ben ... paar smoezen. (regel 8 en 9)
Wat weet je van de ik-persoon?
A
B
C
D

12

Omdat kopen te duur is.
Omdat de fabriek geen koopsmoezen kan maken.
Omdat iemand anders de smoezen dan weer kan
gebruiken.
Omdat huren goedkoper is.

De ik-persoon komt ongeveer tien keer per jaar in de
Smoezenfabriek.
De ik-persoon komt vaak in de Smoezenfabriek.
De ik-persoon komt nooit in de Smoezenfabriek.
De ik-persoon komt elke dag in de Smoezenfabriek.

Hoe kom je bij de Smoezenfabriek?
A
B
C
D

Je moet er flink naar zoeken.
Dat staat niet in de tekst.
Er staan borden die je moet volgen.
Je moet een landkaart kopen.
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