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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Leven met diabetes

Dit eerst

Een ander woord voor diabetes is suikerziekte. 
Kent u iemand die diabetes of suikerziekte heeft?
Vertel wat u over deze ziekte weet.

Vragen

1 Waarom ging Elif naar de dokter?
 a Ze had heel vaak honger.
 b Ze had last van het slechte weer.
 c Ze was moe en had veel dorst.

2 Wat deed de dokter?
 a Die gaf Elif een prik.
 b Die gaf Elif pillen.
 c Die zei dat Elif moet gaan sporten.

3 Waarom gaat Elif naar de diëtist?
 a De diëtist geeft Elif pillen.
 b De diëtist helpt Elif om gezond te eten.
 c De diëtist leert Elif fietsen.

4 Wat is er voor Elif veranderd door haar ziekte?
 a Ze bakt nu vaker koekjes.
 b Ze neemt nu vaker de bus.
 c Ze wandelt nu vaak.
    
5 Waarmee is de man van Elif niet zo blij?
 a Hij moet nu ook mee gaan fietsen.
 b Hij houdt niet van gezond eten.
 c Elif bakt nu geen koekjes meer voor hem. 
  

a. ...
b. ...
c. ...
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Elif, hoe heb je gemerkt dat je suikerziekte hebt?
‘Ja, dat is een goede vraag. Je merkt eerst niet zo veel. 
Ik was wel vaak moe. Maar ik dacht dat dat door het slechte weer kwam. 
Later merkte ik dat ik heel vaak naar de wc moest. En ik had ook steeds dorst. 
Daarom ben ik naar de huisarts gegaan.’ 

En toen?
‘De huisarts heeft me onderzocht. Zij ontdekte al snel dat ik diabetes had.’ 

Wist je wat diabetes was?
‘Ja, dat wist ik wel. Mijn moeder en mijn zus hebben het ook.’

Wat deed de dokter?
‘Ik kreeg pillen. Die moet ik iedere dag nemen.
En ze zei dat ik naar de diëtist moest.’

Wat is een diëtist?
‘Dat is iemand die alles weet van gezond eten. Ik was ook te zwaar. 
De huisarts zei dat ik moest afvallen. Het is ook belangrijk dat ik gezond eet. 
Dat is altijd belangrijk, maar als je diabetes hebt, dan is het extra belangrijk.’

Wat is er veranderd voor jou?
‘Eens denken... Er is heel veel veranderd!
Ik beweeg nu veel meer. 
Ik ga elke ochtend een half uur wandelen. 
En ik heb leren fietsen. 
Ja, dat had ik nog nooit geleerd. 
Maar nu kan ik het echt goed!
Ik ga bijna nooit meer met de bus.
We eten ook anders. 
Ik at altijd wel veel groente en fruit. 
Maar ik was ook dol op taartjes en koekjes. 
Die eet ik nu bijna nooit meer.‘

Hoe voel je je nu?
‘Ik voel me goed. Ik ben heel trots dat ik heb leren fietsen. 
En gezond eten vind ik ook lekker. Mijn man is daar niet zo blij mee. 
Hij mist de zoete koekjes die ik vroeger vaak maakte.’

Elif heeft vorig jaar van haar huisarts gehoord dat ze diabetes heeft.
Ze vertelt over haar ziekte.
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Taken

Elif wil meer weten over diabetes. Ze kijkt op internet.
Kijk naar de teksten die Elif heeft gevonden. 
Zet een kruisje bij de teksten over diabetes.

1 2

3 4

5 6

7 8



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Welk gezond eten vindt u lekker?

 

2 Welk eten dat niet zo gezond is, vindt u lekker?

 
 

ken ik woord komt van

gemerkt merken

moe

de dorst

onderzocht onderzoeken

ontdekte ontdekken

pillen de pil

nemen

zei zeggen

gezond

zwaar

afvallen

beweeg bewegen

zoet

koekjes het koekje

lekker

de groente

het fruit
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2 Wie krijgt diabetes?

Dit eerst

Deze tekst gaat over de kans om diabetes te krijgen.
Wat betekent kans precies? 
Aan welke woorden denkt u?

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen

1 Wie kan diabetes krijgen?
 a Alleen dikke mensen 
 b Alleen vrouwen  
 c Iedereen

2 Elif wil weten of ze te dik is. Wat staat daarover in de tekst?
 a De buik van Elif moet kleiner dan 88 centimeter zijn.
 b De buik van Elif moet kleiner dan 102 centimeter zijn.
 c Elif moet minder dan 88 kilo wegen.

3 Elif heeft diabetes. Wat kan Elif tegen haar dochter zeggen?
 a Jij krijgt later ook diabetes. 
 b Jij krijgt misschien ook diabetes.
 c Jij krijgt nooit diabetes.  

4 De dochter van Elif wil geen diabetes krijgen. 
 Wat kan ze het beste doen?
 a Veel groente en fruit eten
 b Veel koekjes eten
 c Veel roken

kans
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Wie krijgt diabetes?
Iedereen kan diabetes krijgen. 
Diabetes komt voor bij oude en jonge mensen, dikke mensen en dunne mensen. 
Maar sommige mensen hebben meer kans om diabetes te krijgen dan anderen. 

Gewicht
Mensen die te zwaar zijn, hebben meer kans om diabetes te krijgen. 
U kunt zelf meten of u te zwaar bent. Meet hiervoor uw buik. 
Hoe u dat kunt doen ziet u op het plaatje.
Een gezonde buik is voor vrouwen kleiner dan 88 centimeter 
en voor mannen kleiner dan 102 centimeter.

Familie
Als uw vader of moeder, broer of zus diabetes heeft, dan 
hebt u ook meer kans om diabetes te krijgen.

Afkomst
Mensen die uit Turkije of Marokko komen, hebben meer kans om diabetes te 
krijgen. 
Ook Hindoestanen uit Suriname hebben meer kans op diabetes: 

Zwangerschap
Kreeg u of uw moeder tijdens de zwangerschap diabetes? 
Dan hebt u nu ook meer kans om diabetes te krijgen. 
Ook als u als u een heel zware baby kreeg (9 pond of zwaarder) hebt u meer kans 
om diabetes te krijgen.

Bloeddruk
Heeft uw huisarts u verteld dat u een te hoge bloeddruk heeft? 
Dan is uw kans om diabetes te krijgen groter.

Roken
Mensen die roken hebben meer kans om diabetes te krijgen.

Als u meer kans hebt op diabetes, betekent dat niet dat u ook echt diabetes krijgt. 
Het is wel goed om dan eens met uw huisarts te praten. 
En door gezond leven kunt u uw kans op diabetes kleiner maken.
- Eet gezond: veel groente en fruit en  bruin brood; eet weinig suiker en vet.
- Beweeg voldoende, elke dag een half uur.

bron: Diabetesfonds

Elif leest een folder over diabetes.
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Taken

Een zin is gemaakt met woorden.
Tussen de woorden in de zin is steeds een stukje wit.
Zonder wit kun je de zin niet goed lezen.
Schrijf de zinnen goed op.

1 Iedereenkandiabeteskrijgen.

2 Ukuntzelfmetenofutezwaarbent.

3 Rokenisnietgoedvooru.

4 Ukunthetbestenaardehuisartsgaan.

Een zin eindigt met een punt.
Zonder punten kun je de tekst niet goed lezen.
Zet de punten in de tekst.

u moet gezond eten groente en fruit zijn gezond bruin brood is ook 
gezond het is ook goed om elke dag te bewegen zo kunt u uw kans op 
diabetes kleiner maken 

Hoeveel zinnen telt u?
Schrijf de zinnen over en denk ook aan de punt.

a. ...
b. ...
c. ...



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Vraag of iemand u helpt.
1 Ga naar de website www.kijkopdiabetes.nl/
 publiek/diabetes-risicotest.
 Klik op ‘Bekijk de video’.
 
2 Als u het wilt, kunt u de test doen.
 Klik daarvoor op ‘Doe de test’.

ken ik woord komt van

oud

jong

dik

dun

de kans

zwaar

meten

de buik

de centimeter

de zwangerschap

gekregen krijgen

de baby

het pond

roken

voldoende

Tip
Bekijk de video twee keer.
Als u vaak luistert, begrijpt 
u meer.
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3 Suikerziekte en het lichaam 

Dit eerst

1 In deze tekst leest Elif in een schoolboek van haar dochter.
 Kent u een paar namen van lessen die kinderen op school krijgen?
2 Bij welke les leren kinderen over gezondheid en het lichaam?

Vragen

1 Elif leest dat het lichaam van de mens op een auto lijkt.
 Wat is hetzelfde bij een machine en een mens?
 a Ze hebben suiker nodig. 
 b Ze hebben voeding nodig.
 c Ze zijn van cellen gemaakt.
  
2 Elif leest over het lichaam.
 Wat doet het hart?
 a Dat maakt het bloed schoon.
 b Dat zorgt dat het bloed door het lichaam gaat.
 c Dat zorgt dat we kunnen bewegen.

3 Elif leest over glucose. Wat is glucose?
 a Een deel van het lichaam
 b Een soort suiker
 c Een ziekte
  
4 Wat is het probleem bij iemand met suikerziekte?
 a Het lichaam heeft geen cellen.
 b Het lichaam maakt niet genoeg insuline.
 c Het hart werkt niet goed.

5 Wat voelt iemand met suikerziekte?
 a Die heeft veel honger. 
 b Die is vaak moe.
 c Die voelt zich goed.
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Suikerziekte en het lichaam 

Het lichaam van de mens lijkt een beetje op een auto. 
Een auto heeft benzine nodig om te rijden.  
Zo heeft het lichaam van de mens eten nodig.

Het lichaam is gebouwd uit cellen
Ons lichaam bestaat uit allemaal verschillende delen. 
We hebben bijvoorbeeld spieren om te kunnen bewegen. 
Het hart zorgt dat het bloed door het lichaam gaat. 
En de maag is voor het eten. 
De nieren maken het bloed schoon. 
Ze zorgen ook dat afval het lichaam verlaat als je plast.
Al deze onderdelen van het lichaam bestaan uit cellen. 

Cellen hebben voeding nodig
Het lichaam is dus gebouwd uit cellen.  
Deze cellen hebben voeding nodig om hun werk te kunnen doen. 
De belangrijkste voeding voor de cel is suiker. 
De naam van deze suiker is glucose. Het lichaam haalt glucose uit het eten.
De cellen moeten de glucose kunnen binnenlaten. 
Daarvoor is weer een andere stof nodig. Deze stof heet insuline. 

Te weinig insuline
Het lichaam van een gezond mens maakt de insuline zelf. 
Bij mensen met suikerziekte maakt het lichaam geen insuline, of te weinig insuline.
Daardoor krijg je allerlei problemen:

 1 Moe en slap
 De cellen krijgen nu te weinig voeding. 
 Daardoor voelt de patiënt zich moe en slap. 

 2 Veel dorst en veel plassen
 De suiker wordt niet opgenomen in het lichaam maar blijft in het bloed. 
 De nieren halen de suiker uit het bloed. 
 Die suiker moet via de plas het lichaam verlaten. Daarvoor is veel water nodig. 
 De patiënt moet daardoor vaak plassen en heeft ook veel dorst.

Elif wil graag meer leren over suikerziekte. 
Daarom leest ze in een schoolboek van haar dochter.
Ze leest over het lichaam van de mens.
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Taken

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?

Aantal seconden   

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?

Aantal seconden   

Doe de oefening na een week nog een keer. 
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?

Aantal seconden   

mens
hart
zorgt
maag
bloed
schoon
plast
dus
stof
heet
zelf
maakt
slap

nodig
lichaam
eten
botten
spieren
voedsel
nieren
zorgen
afval
cellen
nodig
suiker
voeding

allemaal
allerlei
machine
benzine
stevigheid
bewegen
problemen
energie
verlaten
verschillende
belangrijkste
onderdelen
suikerziekte



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Hebt u kinderen die op school zitten? 
In welke lessen leert uw kind iets over het lichaam en over gezondheid?
Praat hier eens over met uw kind.
Kijk eens in het boek dat bij deze lessen hoort. 
Wat leert uw kind bijvoorbeeld?

ken ik woord komt van

het lichaam

de benzine

de auto

verschillende verschillend

delen het deel

bijvoorbeeld

de spieren de spier

het hart

het bloed

de maag

de nieren de nier

schoon

verlaten

plast plassen

de voeding

de suiker
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4  Dorst

Dit eerst

In dit verhaal haalt een meisje water uit de put.
In Nederland hebben de huizen nu een kraan.
1 Hebben de huizen in Nederland altijd een kraan gehad?
2 Kent u nog een andere manier om water te krijgen? 
 

Vragen

1 Met wie woont Lina op de boerderij?
 a Met haar moeder
 b Met haar vader
 c Met haar vader en moeder

2 Wat wil de oude vrouw?
 a Ze wil brood.
 b Ze wil thee.
 c Ze wil water.

3 De vrouw komt vier keer aan de deur.
 Is Lina de eerste keer lief voor de oude vrouw?
 a Ja, ze lacht naar de vrouw.
 b Ja, ze geeft haar brood en water.
 c Nee, ze geeft de vrouw niets.

4 Welke straf krijgt Lina?
 a Er is geen water meer in de put.
 b Het water in de put helpt niet meer tegen de dorst.
 c Ze heeft geen brood meer om te eten.

5 De vrouw komt vier keer aan de deur.
 Is Lina de laatste keer lief voor de oude vrouw?
 a Ja, ze lacht naar de vrouw.
 b Ja, ze geeft haar brood en water.
 c Nee, ze geeft de vrouw niets.

6 Wat heeft Lina geleerd als het verhaal klaar is?
 a Ze moet meer water drinken.
 b Ze moet vaker water halen uit de put.
 c Ze moet iets aan arme mensen geven. 

a. ...
b. ...
c. ...
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Lina is een mooi meisje van 15 jaar. 
Haar vader heeft een grote boerderij, en ze hebben alles wat ze nodig hebben. 
Warme kleren, genoeg te eten en altijd water in de put. 
Alleen een moeder heeft Lina helaas niet.
Die is gestorven toen Lina nog een klein meisje was. 

Op een avond komt er een oude vrouw aan de deur.
Ze zegt dat dorst heeft en vraagt om wat water.
Maar Lina zegt nee, en doet de deur dicht voor de neus van de arme vrouw.
De volgende dag komt de vrouw terug. 
Ze zegt dat ze erge dorst heeft en vraagt om wat water.
Maar Lina lacht om de oude vrouw en doet de deur dicht.
De dag erna komt de vrouw weer terug. 
Ze zegt dat ze heel erge dorst heeft, en vraagt weer om water.
Maar ook deze keer lacht Lina om de vrouw. 
‘Wij geven niks aan mensen die aan de deur komen vragen!’, zegt ze.
En ze gooit de deur weer dicht.

De volgende middag gaat Lina naar de 
put om water te halen.
In de keuken doet ze water in een beker. 
Ze drinkt de beker leeg, maar ze heeft 
nog steeds dorst.
Lina drinkt en drinkt, maar het helpt niet. 
Ze heeft nog steeds een vreselijke dorst.

Die nacht kan Lina niet slapen van de dorst. 
Steeds drinkt ze water, maar dat helpt niet. 
Zo gaat het drie dagen en drie nachten door. 
Lina is bang en verdietig en ze huilt dikke tranen.

Op de vierde dag wordt er aan de deur geklopt. 
Daar is de oude vrouw weer en ze vraagt weer om water.  
Lina zegt: Ik wil u graag water geven. Maar het water uit onze put is niet goed. 
Wie dat drinkt heeft nog steeds dorst.
De vrouw zegt nog een keer dat ze graag wat van het water wilde hebben.
Lina geeft haar een grote beker, en ook een stuk brood,
De vrouw bedankt haar. En ze geeft Lina een kusje op het puntje van haar neus.
Dat heeft Lina’s moeder vroeger altijd zo gedaan.

De vrouw gaat weg. En plotseling heeft Lina geen dorst meer. 
En ze begrijpt nu dat het haar moeder was die haar een les wilde leren.

Dit verhaal komt uit Ierland. 
In het verhaal is het ongeveer 100 jaar geleden.
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Taken

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 2 minuten?

Lina is een mooi meisje van 15 jaar. 
Haar vader heeft een grote boerderij, en ze hebben alles wat ze nodig hebben. 
Warme kleren, genoeg te eten en altijd water in de put. 
Alleen een moeder heeft Lina helaas niet.
Die is gestorven toen Lina nog een klein meisje was. 

Op een avond komt er een oude vrouw aan de deur.
Ze zegt dat dorst heeft en vraagt om wat water.
Maar Lina zegt nee, en doet de deur dicht voor de neus van de arme vrouw.
De volgende dag komt de vrouw terug. 
Ze zegt dat ze erge dorst heeft en vraagt om wat water.
Maar Lina lacht om de oude vrouw en gooit de deur dicht.
De dag erna komt de vrouw weer terug. 
Ze zegt dat ze heel erge dorst heeft, en vraagt weer om water.
Maar ook deze keer lacht Lina om de vrouw. 



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Ziet u wel eens mensen die om eten, drinken of geld vragen?
Wat doet u dan?

ken ik woord komt van

de boerderij

nodig

warme warm

de kleren

genoeg

helaas

gestorven sterven

de avond

het water

lacht lachen

geven

de deur

doet (de deur) dicht dichtdoen

vreselijke vreselijk

begrijpt begrijpen

de beker

drinkt drinken

verdrietig

geklopt kloppen



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6

jong
dik
zwaar
verdrietig
zoet
lekker

blij
licht
oud
vies
dun
zuur

Oefening 2

Als u zwanger bent

1 Tijdens de  moet u goed eten.

2 U moet ook wat meer  drinken.

3 Als u zwanger bent, mag u niet .

4 Dat is niet   voor de baby.

5 U moet veel  en fruit eten.

6 Dan kan uw  goed groeien.

Oefening 3

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

Ik wil slapen. Ik ben ...
Mag ik wat water? Ik heb ...
Kan het raam open? Het is hier ...
Ik ben te dik. Ik wil 5 kilo ...
Ik moet huilen. Ik ben ...

afvallen
dorst
moe
verdrietig
warm

Vul in

baby
gezond
groente

roken
water

zwangerschap
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Oefening 4

Welk woord hoort bij het plaatje?

Oefening 5

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

Dat is jammer!
Minder kilo’s wegen
Lopen, fietsen, sporten
Het gebeurt misschien.
Kijken hoe lang het is.

afvallen
bewegen
helaas
de kans
meten

Oefening 6

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5

voldoende
gestorven
vreselijk
verlaten
de voeding

dood
het eten
genoeg
heel erg
weggaan

het fruit
de koekjes

de auto
de kleren
de beker
de buik
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Oefening 7

Vul de woorden in.

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Van links naar rechts
1 Ha ha ha ha ha!
2 Het huis van de boer
3 Komt na de middag en voor de nacht
4 

5 Medicijn
6 Hoofd, buik, rug, armen, benen
7 Niet krijgen maar ...
8 Wie ... daar op de deur?
9 Dit ‘drinkt’ een auto
10 Dit doe je als je dorst hebt

Van boven naar beneden
11 Een meter is 100 ... 

avond
benzine

boerderij
centimeter

drinken
geven

hart
klopt

lachen
lichaam

pil
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Oefening 8

1 Elif voelt zich vaak   en slap.

2 Ze  niet hoe dat komt.

3 Elif moet vaak naar de wc om te   .

 Daarom gaat ze naar de dokter.

4 De dokter gaat haar .

5 Hij prikt in haar vinger voor een beetje  .

6 De dokter : u hebt diabetes.

Oefening 9

1 Het lichaam heeft eten  .

2 Het eten komt eerst in de  .

3 Het bloed brengt voeding naar alle  van het lichaam.

4 Onze   zorgen dat we kunnen bewegen.

5 Zo kunnen we  lopen en fietsen.

6 De  houden het bloed schoon.

7 Als u  dat u heel vaak dorst hebt, dan moet u naar de  

 dokter.

Vul in

Vul in

bloed
begrijpt

moe
onderzoeken

plassen
zegt

bijvoorbeeld
delen
maag
merkt
nieren
nodig

spieren

Tip
Lees voor deze oefening 
tekst 3, Suikerziekte en het 
lichaam, nog een keer door.
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Oefening 10 

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5
6

Niet vies
Halve kilo
Iets te weten komen
Pakken
Maakt de thee zoet
Niet te weinig

genoeg
nemen
pond
ontdekken
schoon
suiker

Oefening 11

Vul de woorden in.
Welk woord leest u in de grijze vakjes, van boven naar beneden?

k

m

n

Vul in dik
dorst

dun
moe
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Oefening 12

De woorden komen in elke rij en in elke kolom 1 keer voor.
Vul de lege vakjes in.

hart bloed spieren

spieren bloed maag

maag hart spieren

maag hart

Vul de lege vakjes in.
De woorden komen in elke rij en in elke kolom 1 keer voor.

zoet fruit

fruit buik

suiker

Tip

de rij

de kolom



Sleutels teksten

26 Melkweg: Diabetes

Tekst 1
Vragen
1 c
2 b
3 b
4 c
5 c

Taken
Deze teksten wil Elif 
lezen:
tekst 1, 2, 3, 4, 6 en 7.

Deze teksten gaan over 
diabetes.

Tekst 2
Vragen
1 c
2 a
3 b
4 a

Taken
1 Iedereen kan diabetes krijgen.
2 U kunt zelf meten of u te zwaar bent.
3 Roken is niet goed voor u.
4 U kunt het beste naar de huisarts gaan.

1 U moet gezond eten.
2 Groente en fruit zijn gezond. 
3 Bruin brood is ook gezond.
4 Het is ook goed om elke dag te bewegen. 
5 Zo kunt u uw kans op diabetes kleiner maken. 

Tekst 3
Vragen
1 b
2 b
3 b
4 b
5 b

Tekst 4
Vragen
1 b
2 c
3 c
4 b
5 b
6 c
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Oefening 1

1
2
3
4
5
6

jong
dik
zwaar
verdrietig
zoet
lekker

oud
dun
licht
blij
zuur
vies

Oefening 2
1 zwangerschap
2 water
3 roken
4 gezond
5 groente
6 baby

Oefening 3

1
2
3
4
5

Ik wil slapen. Ik ben ...
Mag ik wat water? Ik heb ...
Kan het raam open? Het is hier ...
Ik ben te dik. Ik wil 5 kilo ...
Ik moet huilen. Ik ben ...

moe
dorst
warm
afvallen
verdrietig

Oefening 4

de beker      het fruit         de kleren    
 

de buik      de auto         de koekjes

Oefening 5

1
2
3
4
5

Dat is jammer!
Minder kilo’s wegen
Lopen, fietsen, sporten
Het gebeurt misschien
Kijken hoe groot het is

helaas
afvallen
bewegen
de kans
meten
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Oefening 6

1
2
3
4
5

voldoende
gestorven
vreselijk
verlaten
de voeding

genoeg
dood
heel erg
weggaan
het eten

Oefening 7

11

1 l a c h e n

2 b o e r d e r ij

3 a v o n d

4 h a r t

5 p i l

6 l i c h a a m

7 g e v e n

8 k l o p t

9 b e n z i n e

10 d r i n k e n

Oefening 8
1 moe
2 begrijpt
3 plassen
4 onderzoeken
5 bloed
6 zegt
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Oefening 9
1 nodig
2 maag
3 delen
4 spieren
5 bijvoorbeeld
6 nieren
7 merkt

Oefening 10

1
2
3
4
5
6

Niet vies
Halve kilo
Iets te weten komen
Pakken
Maakt de thee zoet
Niet te weinig

schoon 
pond 
ontdekken
nemen
suiker
genoeg

Oefening 11

d i k

m o e

d u n

d o r s t

Oefening 12

hart maag bloed spieren

spieren bloed hart maag

maag hart spieren bloed

bloed spieren maag hart

zoet buik suiker fruit

suiker fruit buik zoet

fruit suiker zoet buik

buik zoet fruit suiker
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