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Melkweg

De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een fijne straat.
Deze mensen wonen op de Melkweg:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al groot. 
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 woont nog niet lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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Welke maand is het nu?
Welke datum is het nu?
Welk plaatje past bij deze tijd?

1 De tijd van het jaar

Eerst dit

Vragen

1 Wat hoort bij elkaar?
 lente   koud
 zomer   niet meer zo koud
 herfst  warm
 winter   nat en fris 

2 Wanneer is de dag heel lang?
 a in de lente
 b in de zomer
 c in de herfst
 d in de winter

3 Wanneer wordt een boom geel, rood of bruin?
 a in de lente
 b in de zomer
 c in de herfst
 d in de winter

4 Wanneer ziet Lin een peer aan de boom?
 a in de lente
 b in de zomer
 c in de herfst
 d in de winter

a. ...
b. ...
c. ...
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In de wijkkrant staat een verhaal.
Het gaat over de tuin van Lin.

Het is lente. 
Dat is in maart, april en mei.
Lin ziet een bloem in haar tuin. 
De bloem is geel.
Ook de boom heeft bloemen.
De dagen zijn weer langer.
Het is niet meer zo koud.

Het is zomer.
Dat is in juni, juli en augustus.
Lin ziet veel bloemen in haar tuin. 
De bloemen zijn rood, geel of wit.
Er is zijn ook bessen en aardbeien.
De dagen zijn nu heel lang.
De zon is heel warm.

Het is herfst.
Dat is in september, oktober en november.
Lin heeft een boom met noten.
Lin vindt haar boom mooi.
De boom is rood, geel en bruin.
Lin ziet ook een peer aan een boom.
De zon gaat niet meer zo laat weg.
Het is soms wel fris en nat.

Het is winter.
Dat is in december, januari en februari.
De tuin van Lin is kaal.
Soms is de tuin wel mooi.
Dan is hij wit.
Dat komt van de sneeuw.
De dag is kort.
Het is heel koud.
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Taken

Zet een streep tussen de woorden.
Hoeveel woorden telt u?

 Deboomisroodengeel.       6 woorden

1 Debloemisroodofwit.            woorden

2 DetuinvanLiniskaal.        woorden

3 Deboomstaatinbloei.     woorden

A

B

C

Wat is de eerste letter?
Wat is de laatste letter?

 oo    loe 

Maak het jaar goed.

januari

februari

augustus

september

november

april

december

maart

mei

oktober

juli

juni
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Welke tijd van het jaar vindt u fijn?
Waarom?

Ken ik Woord Komt van

de lente

de tuin

geel

de boom

de zomer

wit

rood

warm

de herfst

bruin

de peer

fris

nat
de winter

kaal

koud

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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2 Schoon park

Eerst dit

Vragen

Is er een park dicht bij uw huis?
Wat is de naam van het park?
Is het park schoon?
Wat zie je in het park?

1 Welke zin hoort bij het plaatje?

 a Een groep zoekt papier.
 b Een groep zoekt takken op de grond.
 c Een groep veegt het gras op. 
 d Een groep harkt het zand.
 e Een groep ruimt de poep op.

 
 
  

            a                 

          

2 Jal gaat om tien uur helpen.
 Hoe laat is hij klaar?
 a Om tien uur
 b Om twaalf uur
 c Om twee uur
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Elif vindt een brief in haar brievenbus.
Ze leest de brief.

5 april 2017

De lente is weer in het land.
We maken het park weer schoon.
Help je ons mee?

Wat kan je doen?   
We maken vijf groepen.
- Een groep ruimt papier op.
- Een groep ruimt takken op.
- Een groep veegt het gras.
- Een groep harkt het zand.
- Een groep ruimt de poep op. 

Wanneer?  
Op zaterdag 22 april.

Hoe laat?  
Van 10 tot 12 uur. 

Waar?  
We beginnen bij het hek van het park.

Vragen?
Bel 0345-987654.

Kom kom kom!
Samen zijn we snel klaar.

Help je mee?
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Taken

Datum Tijd Telefoonnummer
06 33677611

18-01-2003
27-04-2017
18.00 uur
0345-987654
12.00 uur
10.30 uur
06 13238090
15-06-2000

A

B buurt + huis = buurthuis

1   +  = zakdoek

2   +  = tuindeur

3   +  = leesboek

4   +  = rugzak

5   +  = voetbal

6     +  = brievenbus

Welk woord leest u?

1 poep

2 papier

3 gras

4 takken

5 lente

6 zand

7 schoon
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Helpt u wel eens in uw buurt?
Wat doet u bijvoorbeeld?
Is er een buurthuis in uw buurt?

Ken ik Woord Komt van

de folder

de brievenbus

het park

het buurthuis

de poep

het gras

het zand

de takken de tak

het papier

help helpen

kom komen

beginnen

samen

het hek

klaar

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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3 De moestuin

Eerst dit

Vragen

Heeft u een tuin?
Heeft u groente in de tuin?
Had u vroeger groente in de tuin?
Welke groente?

1 Wat is een moestuin?
 a Een tuin met bloemen
 b Een tuin met bomen
 c Een tuin met groente

2 Wat groeit in de moestuin?
 a Alleen groente
 b Alleen fruit
 c Groente en fruit

Waar of niet waar?

3 Groente uit de moestuin is vers.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

4 Groente uit de moestuin is gezond.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

5 Mensen vinden het leuk in de moestuin.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

a. ...
b. ...
c. ...
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Deze tekst staat in een boek. 
Het is een schoolboek over Nederland.

De moestuin

Groente koop je op de markt.
Groente koop je ook in de supermarkt.

Groente kan ook groeien in de tuin.
Dat heet een moestuin.
Veel mensen hebben groente in de tuin.
Soms ook op het balkon.

Er zijn ook moestuinen bij elkaar.
Daar heeft iedereen een stukje grond. 
In Nederland zijn 240.000 moestuinen.
Dat zijn heel veel moestuinen.  

In de moestuin groeit groente en fruit.
Mensen kopen zaad voor de moestuin.
Of ze kopen kleine plantjes.

Het eten is gezond en vers.
Mensen vinden het leuk in de moestuin.
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koop
veel
zaad
leuk
tuin
vers
fruit
grond
markt

kopen
groeien
groente
balkon
moestuin
stukje
kleine
plantjes
gezond

supermarkt
bij elkaar

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

Groente koop je op de markt.
Groente koop je ook in de supermarkt.

Groente kan ook groeien in de tuin.
Dat heet een moestuin.
Veel mensen hebben groente in de tuin.
Soms ook op het balkon.

In de moestuin groeit groente en fruit.
Mensen kopen zaad voor de moestuin.
Het eten is gezond en vers.
Mensen vinden het leuk in de moestuin.

Taken

A

B

lees
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Kent u iemand met een moestuin?
Zijn er moestuinen in uw buurt?
Maak een foto van de moestuin.

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Ken ik Woord Komt van

het fruit

de groente

het stukje het stuk

de grond

groeien

het zaad

het plantje de plant

de tuin

bij elkaar
veel 
gezond

vers

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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Eerst dit

4 Een bloem van papier

Maakt u wel eens iets van papier?
Of van stof?
Of van hout? 
Wat maakt u?
 

1 Wat deed Toon in de herfst?
 a Hij ging met zijn vader naar het bos.
 b Hij maakte een bloem van papier.
 c Hij speelde met het schaap en het lam.

2 Wat gebeurt er met de bloem op het graf?
 a De bloem gaat dood.
 b De bloem gaat leven.
 c De bloem wordt nat.

3 Maak het verhaal goed.
 Wat gebeurt eerst?
 Wat komt daarna?

 De moeder gaat dood. 
 Toon maakt een bloem van papier.
 De bloem gaat leven.
 Toon legt de bloem bij het graf.

 1 Toon maakt een bloem van papier.

 2 

 3 

 4 

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Dit is een oud verhaal.

Toon was zes jaar.
Hij speelde in de lente.
Hij speelt met het schaap en haar lam.
Hij speelde in de zomer.
Hij speelt in de tuin bij zijn moeder.
Hij speelde in de herfst.
Hij speelt in het bos met zijn vader.
Hij speelde in de winter in het huis.
Hij maakt een bloem van papier.
Moeder hielp ook.
Moeder sneed in haar duim.
Er kwam bloed op de bloem.
Toon deed de bloem in een doos.

Toon is nu twaalf jaar.
Zijn moeder gaat dood.
Toon legt de bloem bij haar graf.
De bloem ligt in het gras.
Dan gaat de bloem leven.
Hij noemt de bloem madelief.
Dat is lieve mama.
Kijk maar als je de bloem ziet.
De rand is nog rood van het bloed.
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Taken

Toon speelt met het schaap.
Ik heb blauwe schoenen.
Lin knipt met de schaar.
Elif werkt met de schep in de tuin.

schaap
schoenen
schaar
schep

Ken je nog meer woorden met sch ?

A

B

C

Lees de tekst een paar keer.
Lees de tekst snel.

Toon is nu twaalf jaar.
Zijn moeder gaat dood.
Toon legt de bloem bij haar graf.
De bloem ligt in het gras.
Dan gaat de bloem leven.
Hij noemt de bloem madelief.
Dat is lieve mama.
Kijk maar als je de bloem ziet.
De rand is nog rood van het bloed.

Wat hoort bij elkaar?

Toon was zes jaar.
Hij speelde met het schaap en het lam.
Hij maakte een bloem van papier.
Mama hielp ook.
Mama sneed in haar duim.
Er wam bloed op de bloem.

speelt
komt
helpt

is
maakt
snijdt

lees
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Ken ik Woord Komt van

het lam

het schaap

de tuin

het bos

helpt helpen

de duim

de doos
dood

het graf

de rand

hielp helpen

sneed snijden

was zijn

deed doen

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Kunt u het verhaal aan iemand vertellen?
In het Nederlands?
In uw moedertaal?

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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1

Welk woord hoort er niet bij?
1 2 3
fris
nat
warm
herfst

kaal
zomer
koud
wit

het park
samen
schoon
het balkon

1
2
3
4

de peer
geel
de boom
het schaap

het fruit
de tak
het lam
bruin

Woorden

2

3

de lente
de zomer
de herfst
de winter

x
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4

5

6

1 Toon speelt in de lente met het  .

2 Hij zoekt  op de grond.

3 Zij veegt het groene  .

4 Zij harkt het  .

5 Wij maken samen het park  .

1 In de moestuin  de groenten.

2 Ik snijd de sla.

 Au, ik snijd in mijn  .

3 Ik bloed. Het bloed is  .

4 Ik doe de sla in een 

5 Thuis was ik de sla goed.

 De sla is lekker.

 Hij is  .

1 In de  bij mijn huis is gras.

2 Ik huur ook een  .

 Dat is mijn moestuin.

3 In mijn moestuin heb ik  .

4 De moestuin is aan de  van de   

 stad.

5 Wij  vaak  .

6 We werken dan samen in de  .

gras
papier 
schaap
schoon

zand

Vul in

doos
duim

groeien
rood
vers

groenten
stukje grond

rand
tuin

bij elkaar
komen

moestuin

Vul in

Vul in
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7

8

9

1
2
3
4
5

dood
het bos
de madelief
het park
de peer

het bankje
de tulp
de boom
de appel
het graf

Maak een goed woord. 

amwr   1 In de zomer is het w  .

tfhers    2 In de h  is het nat en fris.

lkaaer     3 We gaan met  e  naar het park.

ldfoer     4 Jal ziet een f  in de brievenbus.

anoblk      5 Op het  b  staan planten.

1 De  zijn bruin.

2 De  is rood.

3 De  zijn paars.

4 De  zijn groen. 

Vul in

Vul in

no

aard

bloe

plant

    bei

    men

    jes

    ten
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10

1

1

2

3

4

5

6

 
Van links naar rechts
1 peer, banaan en aardbei is samen ...
2 Het stinkt en is vies.
3 Ik ...mijn zus met haar huiswerk.
4 Ik hark het ... in de tuin.
5 Niet weinig maar ...
6 Mijn oma is dood. Zij ligt in een ...

Van boven naar beneden
1 Jal leest de ... van het buurthuis.

folder
fruit
graf 
help 

poep
veel

zand

Vul in
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1 De lessen  om 9 uur.

2 De  boer stopt  het  in de grond.

3 Aan de  van het park staat een   

 hek.

11

1 Ik help mijn zus in de tuin.

2 Ik hielp mijn zus in de tuin.

3 Ik snijd groente.

4 Ik sneed groente.

5 Ik was in het park.

6 Ik ben in het park.

Zet in het goede rijtje.

gisteren nu
1 help

2

3

4

5

6

12

beginnen
rand
zaad

Vul in

Vul in
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Zoek de woorden.

De letters die over zijn,

zijn samen een zin.

 

w b u u r t h u i s e g

a a n s s c h a a p a m

t u i n e v e r s n n a

h a r k a r b a l k o n

s c h e p h p a p i e r

e t p m a d e l i e f a

p a r k r f o l d e r k

g r o e i e n ! k o u d

schaap 
tuin

madelief
vers

balkon
 groeien 

folder
park

buurthuis
hark

schep
papier
koud

13
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Vragen
1 lente  niet meer zo koud
 zomer warm
 herfst  fris
 winter koud
2 b
3 c
4 c

Taken
A
1 6 woorden
2 5 woorden
3 5 woorden

B
boom
bloem

C
januari 
februari 
maart  
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Sleutels

Tekst 1

Tekst 2
Vragen
1

 a      e   d    b   c
2 b

Taken
A

Datum Tijd Telefoonnummer

18-01-2003 18.00 uur 06 33677611

27-04-2017 12.00 uur 0345-987654

15-06-2000 10.30 uur 06 13238090



Melkweg - Natuur 27

Tekst 3

B
1 zak + doek = zakdoek
2 tuin + deur = tuindeur
3 lees + boek = leesboek
4 rug + zak = rugzak
5  voet + bal = voetbal
6 brieven + bus = brievenbus

C
1 poep
2 papier
3 gras
4 takken
5 lente
6 zand
7 schoon

Vragen
1 c
2 c
3 a
4 a
5 a

Vragen
1 a
2 b
3 Toon maakt een bloem van papier.
 De moeder gaat dood.
 Toon legt de bloem bij het graf.
 De bloem gaat leven.

Taken
C

Toon was zes jaar.
Hij speelde met het schaap en het lam.
Hij maakte een bloem van papier.
Mama hielp ook.
Mama sneed in haar duim.
Er kwam bloed op de bloem.

is
speelt
maakt 
helpt
snijdt
komt

Tekst 4
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Woorden

1

de lente         de winter   de herfst      de zomer

2
1 warm
2 de zon
3 het balkon

3
1
2
3
4

de peer
geel
de boom
het schaap

het fruit
bruin 
de tak
het lam

4 
1 schaap
2 papier
3 gras
4 zand

5
1 groeien
2 duim
3 rood
4 doos
6 vers

6
1 tuin
2 stukje grond
3 groenten
4 rand
5 komen ... bij elkaar
6 moestuin
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7
1
2
3
4
5

dood
het bos
de madelief
het park
de peer

het graf 
de boom 
de tulp 
het bankje
de appel

8
1 warm
2 herfst
3 elkaar
4 folder
5 balkon

9
1 noten
2 aardbei
3 bloemen
4 plantjes
 

10
1

1 f r u i t

2 p o e p

3 h e l p

4 z a n d

5 v e e l

6 g r a f

11
1 beginnen
2 zaad
3 rand



Melkweg - Natuur30

 

12
gisteren nu

1
2
3
4
5
6

hielp

sneed
was

help

snijd

ben

13

w b u u r t h u i s e g

a a n s s c h a a p a m

t u i n e v e r s n n a

h a r k a r b a l k o n

s c h e p h p a p i e r

e t p m a d e l i e f a

p a r k r f o l d e r k

g r o e i e n ! k o u d

De zin is: We gaan samen naar het park!
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Wat betekent dat plaatje?

U moet praten.

lees
U moet iets lezen.

U moet iets schrijven.

U moet buiten de school iets doen.
Voorbeeld: U moet een folder vragen.

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

Zet een rondje om het goede antwoord.

x
Zet een kruisje.

Vul in

Vul een woord in.

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: de kleur - geel

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: zwart - wit
                  hoog - laag
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