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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.

Hakim en Hiba Aras.
Ze wonen op Melkweg 16.
Hakim is een zoon van Jal en Noor.
Ze hebben twee kinderen, Ebi en Lina.
Ebi is een jongen van zes jaar.
Hij gaat naar school.
Lina is een meisje van drie jaar.
Zij gaat naar de speelzaal.

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.

3Melkweg: De speelzaal



 

4 Melkweg: De speelzaal

1 Een brief van de speelzaal

Dit eerst

U gaat een brief lezen over de speelzaal.
1 Kijk naar het woord speelzaal. 
 Het woord is gemaakt van twee korte woorden. Welke?
 Wat betekent speelzaal?
2 Wat weet u over de speelzaal?
  Voor wie is de speelzaal?
  Wat doen kinderen op een speelzaal?
  Kent u een speelzaal in uw buurt?

Vragen

1 Voor wie is de brief?
 a Voor de vader en moeder van Lina
 b Voor Lina
 c Voor Vera Suiker
  
2 Wie heeft de brief gestuurd?
 a De vader en moeder van Lina
 b Lina
 c Vera Suiker

3 Wat staat er in de brief?
 a Lina mag naar de speelzaal.
 b Lina moet naar de speelzaal. 
 c Lina moet Vera Suiker opbellen.

4 Wanneer kan Lina naar de speelzaal?
 a 15 juni
 b 1 september

5 Op welke dagen kan Lina naar de speelzaal?
 a maandag
 b maandag en donderdag
 c maandag of donderdag

a. ...
b. ...
c. ...
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Aan de ouders van
Lina Aras
Melkweg 16
4142 ML Leerdam

Leerdam, 15 juni 2016

Beste ouders, 

Wij hebben goed nieuws voor u en uw peuter.
Vanaf 1 september is er voor uw dochter plaats op onze speelzaal.
Uw dochter kan dan elke maandag en donderdag naar de speelzaal komen.
We spelen van 9 uur tot half 12.
Wij hopen dat uw dochter komt.

Kunt u niet komen of wilt u niet komen?
Bel dan even!
Ons telefoonnummer is 0345-112960.

Hebt u nog vragen? 
Dan kunt u ons natuurlijk ook bellen.

Vriendelijke groet, 

Vera Suiker,
Speelzaal De Bosmuis
Graslaan 3
4142 ZZ Leerdam

Hakim en Hiba krijgen een brief.

Speelzaal 
de BOSMUIS
Graslaan 3  4142 ZZ  Leerdam
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Taken

1

In de brief staan veel getallen.
Soms horen getallen bij een datum, bijvoorbeeld 15 juni.
Soms horen getallen bij een telefoonnummer, bijvoorbeeld 0345-112960.
Soms horen getallen bij een postcode, bijvoorbeeld 4142 ML.

Zet een kruisje in de goede kolom.

datum
telefoon-
nummer

postcode

1 020-1136894

2 4233 HB

3 0345-67988

4 13 oktober 2013

5 7-6-1966

6 026-4423002

7 1011 AA

2 

De brief begint met: Beste ouders,
Wat kan er ook boven een brief staan?

1 Lieve Jet,
 a Dat kan boven een brief.
 b Dat kan niet boven een brief.

2 Groetjes!
 a Dat kan boven een brief.
 b Dat kan niet boven een brief.

3 Geachte heer, 
 a Dat kan boven een brief.
 b Dat kan niet boven een brief.

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?

Gaat uw kind naar een speelzaal? Geef dan antwoord op de vragen.
Gaat uw kind niet naar de speelzaal? Vraag het dan aan iemand die u kent.

1 Hoe heet de speelzaal van uw kind?
2 Op welke dagen gaat uw kind naar de speelzaal?
3 Hoe laat begint de speelzaal?
4 Hoe laat haalt u uw kind weer op?

ken ik woord komt van

beste

de ouders de ouder

het nieuws

de peuter

september

de plaats

de dochter

de speelzaal spelen + de zaal

elke elk

spelen

hopen

bel bellen

het telefoonnummer

de vragen de vraag

vriendelijke vriendelijk

de groet

de bosmuis het bos + de muis
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2 De regels van de speelzaal

Dit eerst

Hiba leest over regels van de speelzaal. 
Ze leest wat moet, wat mag en wat niet niet mag op de speelzaal.
Over welke regels gaat de tekst?
Hoe kunt u dat snel zien?

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

Vragen 

1 Hoe laat gaat de speelzaal open?
 a 8.45 uur
 b 9.00 uur
 c 11.30 uur

2 Hoe laat kan Hiba haar kind ophalen?
 a 8.45 uur
 b 9.00 uur
 c 11.30 uur

3 Wat moet Lina zelf meenemen?
 a fruit
 b limonade
 c snoep

4 Wat krijgt Lina van de speelzaal?
 a fruit
 b limonade
 c snoep

5 Het regent.
 Gaan de kinderen buiten spelen?
 a Ja, ze spelen altijd buiten.
 b Nee, ze spelen alleen buiten als de zon schijnt.
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Onze regels

Halen en brengen
Wij spelen van 9 uur tot 11.30 uur.
U kunt uw kind brengen vanaf 8.45 uur.
De ouders kunnen dan nog even blijven. 
Zo kan uw kind rustig wennen.
Om 9 uur gaan alle ouders weg.
Vanaf 11.30 uur kunt u uw kind ophalen.

Eten
Om 10 uur eten wij fruit en drinken we limonade.
Uw kind moet zelf fruit meenemen.
Uw kind hoeft geen limonade mee te nemen.  
Dat krijgt uw kind op de speelzaal.
Uw kind mag geen koek of snoep meenemen 
naar de speelzaal.

Buiten spelen
Regen, sneeuw of een mooie dag? 
Wij gaan altijd naar buiten.
Buiten spelen is gezond voor kinderen.
Buiten kunnen ze lekker rennen.
Goede kleren zijn dan wel belangrijk.
Is het weer niet zo goed? 
Geef dan een regenjas en laarzen mee.
En zorg voor kleren die vies mogen worden.

Hiba is de moeder van Lina.
Hiba leest informatie over de regels van de speelzaal.
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Taken

1 

Maak zes goede zinnen. Gebruik een stukje uit elke kolom. Denk aan de hoofdletter 
en de punt.

Hiba
Papa
De ouders

gaat
gaan

weg
naar huis

.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2

Teken de wijzers in de klok.

9.00 uur    11.30 uur    8.45 uur

14.15 uur    16.30 uur    20.00 uur

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2



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?

Wat vindt u van de regels van Speelzaal de Bosmuis?

 De kinderen gaan altijd buiten spelen. Ook als het regent.
 Wat vindt u daarvan?

 De kinderen mogen geen koek of snoep meenemen. 
 Wat vindt u daarvan? 

ken ik woord komt van

de regels de regel

halen

brengen

het kind

blijven

rustig

wennen

ophalen

het fruit

de limonade

zelf

meenemen

het snoep

buiten

de regen

de sneeuw

de regenjas de regen + de jas

de laarzen de laars

vies
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3 Uw kind leert twee talen

Dit eerst 

1 Welke taal is uw moedertaal?
2 Met welke mensen spreekt u uw moedertaal?
3 Met welke mensen spreekt u Nederlands?

Vragen

1 Hiba spreekt Marokkaans en Nederlands.
 Ze spreekt het beste Marokkaans.
 Welke taal kan zij het beste spreken met haar kind?
 a Marokkaans
 b Nederlands
 c Een beetje Marokkaans en een beetje Nederlands.

2 Hakim is in Nederland geboren.
 Zijn ouders komen uit Marokko.
 Hakim spreekt het beste Nederlands.   
 Welke taal kan hij het beste spreken met zijn kind?
 a Marokkaans
 b Nederlands
 c Een beetje Marokkaans en een beetje Nederlands.
 
3 Hiba spreekt Marokkaans met haar kind.
 Ze wil dat haar kind ook Nederlands leert.
 Wat kan ze het beste doen?
 a Vaker Nederlands praten met haar kind.
 b Haar kind laten spelen met kinderen die Nederlands praten. 
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Uw kind leert twee talen
Uw kind woont in Nederland.
En de Nederlandse taal is niet uw moedertaal.
Welke taal spreek je dan met je kind?

Uw taal
Spreek met uw kind de taal die u het beste kent.
Het is belangrijk dat uw kind de taal van mama en papa goed begrijpt. 
Zo kan uw kind goed leren praten.
Dan zal uw kind ook goed Nederlands leren.
Het is het beste om steeds dezelfde taal te spreken. 
Spreekt u uw moedertaal met uw kind? Doe dat dan altijd.
Als u twee talen spreekt met uw kind, dan raakt het kind in de war.

Veel taal
Het is belangrijk om veel met uw kind te praten.
Vertel uw kind verhaaltje of zing liedjes.
Speel met uw kind en zeg wat u doet en wat u ziet.
Vraag uw kind wat het doet en ziet.
Geef uw kind de tijd om iets te zeggen.

Nederlands
Alle talen zijn even belangrijk.
Maar het is belangrijk dat uw kind ook Nederlands leert.
Zorg dat uw kind veel Nederlands hoort.
Laat uw kind spelen met Nederlandstalige kinderen.
Breng uw kind naar een speelzaal. 
Ga met uw kind naar het voorleesuur in de bibliotheek.
Of kijk samen naar goede programma’s voor peuters op de tv.

bron: Limburg.be/Integratiecentrum

Hiba en Hakim praten Marokkaans met de kinderen.
Hiba leest een folder over kinderen die twee talen leren.
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Taken

1

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

Aantal seconden 

taal
kind
kijk
twee
goed
doet
ziet
kent
steeds
speel
geef
iets
soms
zing

mama
papa
welke
beste
altijd
liedjes
leren
praten
zeggen
spreken
spelen
samen
talen

Nederland
moedertaal
Marokkaans
kinderen
voorleesuur
belangrijk
verhaaltjes
programma’s
bibliotheek

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 

 



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 Welke taal spreekt u met uw kinderen?
2 Spreken uw kinderen uw taal goed?
3 Spreken uw kinderen goed Nederlands?

ken ik woord komt van

de taal

de moedertaal de moeder + de taal

spreken

het beste goed

leren

belangrijk

begrijpen

steeds

dezelfde

altijd

soms

in de war

vertel vertellen

het verhaaltje het verhaal

het liedje het lied

zing zingen

de tijd

het voorleesuur voorlezen + het uur

de bibliotheek

de tv
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4  Appelboom

Dit eerst

Kijk naar de tekst. 
Waar kunt u die lezen, denkt u?
In een brief?
In de krant?
In een boek?
In een folder?

Vragen

1 Wie eet een appel? Zet drie rondjes.
 a De bakker
 b De dief
 c De dokter
 d De kleine meid 
 e Noor
 f Jet

2 Wie krijgt de mooiste appel?
 a De kleine meid
 b Noor
 c De dief

3 Hoe laat eet Noor haar appel?
 a Om twee uur
 b Om drie uur
 c Om twaalf uur

4 Krijgt de dief een appel?
 a Ja, de schrijver geeft een appel aan de dief.
 b Nee, de dief steelt een appel.

5 Wat gebeurt er met de laatste appel?
 a De schrijver droomt van de appel.
 b De schrijver eet de appel op.
 c Uit de pit van die appel groeit een boom.
   

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

Vijf rode appels.
De eerste eet ik hier,
Op een bankje in de zon.
Nu heb ik er nog vier.

Drie mooie appels.
Noor neemt er eentje mee.
Ze eet hem straks om twaalf uur.
Nu zijn er nog maar twee.

Twee rode appels.
Die dief is zo gemeen!
Hij pakt een grote appel weg.
Nu is er nog maar één.

Hakim is de vader van Lina.
Hakim leest zijn dochter voor.

Vier rode appels.
Wie wil de mooiste, wie?
Ik geef hem aan mijn kleine meid.
Nu heb ik er nog drie.

Eén rode appel.
Zo mooi als in een droom.
Ik doe een pitje in de grond,
Dat wordt een appelboom.



18 Melkweg: De speelzaal

Taken

1

Lees de tekst een paar keer door.
Lees de tekst dan hardop.
Oefen tot u de tekst goed kunt voorlezen.

Appelboom

Vijf rode appels.
De eerste eet ik hier,
Op een bankje in de zon.
Nu heb ik er nog vier.

Vier rode appels.
Wie wil de mooiste, wie?
Ik geef hem aan mijn kleine meid.
Nu heb ik er nog drie.

Drie mooie appels.
Noor neemt er eentje mee.
Ze eet hem straks om twaalf uur.
Nu zijn er nog maar twee.

Twee rode appels.
Die dief is zo gemeen!
Hij pakt een grote appel weg,
Nu is er nog maar één.

Eén rode appel.
Zo mooi als in een droom.
Ik doe een pitje in de grond,
Dat wordt een appelboom.

2

1 Deze appel is mooi, maar die appel is  .

2 Dit meisje is lief, maar mijn kleine meid is  .

3 Gele appels zijn lekker, maar rode appels zijn  .

het lekkerst
het liefst

het mooist



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 Lees de tekst Appelboom voor aan een kind.

ken ik woord komt van

rode rood

de appels de appel

de eerste één

het bankje de bank

de zon

de mooiste mooi

de meid

neemt ... mee meenemen

straks

de dief

gemeen

pakt pakken

de droom

de grond

de appelboom de appel + de boom



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje? 

Oefening 2

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3

het liedje
het verhaal
de taal

spreken
vertellen
zingen

Oefening 3

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4

het voorleesuur
de appel
de dochter
de klok

de appelboom
de bibliotheek
de tijd
de ouders

de appels
de boom

het bos
de laarzen

de muis
het snoep
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Oefening 4

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6

altijd
binnen
halen
straks
vies
de zon

brengen
nu
nooit
buiten
de regen
schoon

Oefening 5 

1  ouders, 

2 Ik heb goed  voor u!

3 Er is  voor uw dochter op onze speelzaal.

4 Ik  dat zij komt.

5 Vriendelijke ,

 Vera Suiker

Oefening 6

1 Deze les is  .

2 Je kunt er veel van  .

3 Als je  blijft oefenen, dan leer je goed lezen.

4 Het is goed om  dag te oefenen.

5 Maar dat kost wel een beetje  .

Vul in

Vul in

Beste
groet
hoop 

nieuws
plaats

tijd
belangrijk

elke
leren

steeds
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Oefening 7

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Van links naar rechts
1 Ben je moe? Ga maar even ... zitten.
2 Kinderen ... de hele dag.
3 Kinderen spelen binnen of ...
4 In Nederland is te weinig zon en te veel ...
5 Kun je het ... of zal ik helpen?
6 Lina ... een liedje.
7 Het regent. Ik doe mijn ... aan mijn voeten.
8 Hiba wil iets schrijven. Ze ... een pen.
9 Welke ... praat jij met je kind?

Van boven naar beneden
10 Lina is drie. Ze gaat twee keer per week naar de ...

buiten
laarzen

pakt
regen
rustig

speelzaal
spelen

taal
zelf

zingt
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Oefening 8

Maak een woord. 
Gebruik een stukje uit kolom 1 en een stukje uit kolom 2.
Zet het woord in de zin.

1 2

regen boom

speel jas

appel uur

voorlees taal

moeder zaal

1 Het wordt slecht weer. Heb je een  regenjas  bij je?

2 Lina gaat nog niet naar school, maar wel naar de  .

3 Hiba en Lina gaan naar het  in de bibliotheek.

4 In mijn tuin groeit een  met lekkere appels.

5 Elif komt uit Turkije. Haar  is Turks.

Oefening 9

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

De negende maand
Appels, peren, bananen
Ik begrijp het niet.
De kleur van tomaten
Niet eerlijk
Zij is heel aardig.

fruit
gemeen
september
vriendelijk
rood
in de war

Oefening 10

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3

goed
mooi
één

de eerste
de beste
de mooiste

Vul in
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Oefening 11

1 Op dit papier staan de  van de speelzaal.

 Ik kan dus lezen wat mag en wat niet mag.

2 Ik breng mijn kind om kwart voor negen. 

 Dan kan ik nog even  .

3 Om half twaalf ga ik hem weer  .

4 Om tien uur drinken de kinderen  .

5 Ze eten fruit. Ze mogen geen snoep  .

Oefening 12

1 Wen heeft het weerbericht gezien op de  .

2 Morgen komt er  .

3 Dan heb je een  nodig.

4 Donderdag wordt het heel koud, dan valt er  .

5 De  wordt dan helemaal wit.

Oefening 13

1 Is dat jouw dochter? Wat een leuke  !

2 Is dit jullie  kind?

3 Zitten jullie vaak op dit  in het park?

4 Misschien kunnen onze kinderen morgen samen  .

5 Ik zal wat limonade  .
 

blijven
limonade

meenemen
ophalen

regels

Vul in

Vul in

Vul in
grond
regen

regenjas
sneeuw

tv

bankje
eerste

meenemen
meid

spelen
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Oefening 14 

Kojo krijgt een briefje.

1  Kojo, 

2 Wil je mij  ?

3 Ik ben jouw  kwijt!

4 En ik wil je iets .

5  groet, 

 Kees

Oefening 15

Probeer de woorden te lezen.
Houd het boekje voor een spiegel.
Lees de woorden nog een keer.

Oefening 16

Vul de woorden in. Welk woord leest u in de grijze vakjes?

f

o

s

opbellen
vragen

vriendelijke
Beste

telefoonnummer

regen

taal

verhaaltje

zon

bibliotheek

speelzaal

rood
zelf

snoep



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 a
2 c
3 a
4 b
5 b

Taken

1

020-1136894 telefoon

4233 HB postcode

0345-67988 telefoon

13 oktober 2013 datum

7-6-1966 datum

026-4423002 telefoon

1011 AA postcode

2
1 a
2 b
3 a

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

Taken
1
1 Hiba gaat weg.
2 Hiba gaat naar huis.
3 Papa gaat weg.
4 Papa gaat naar huis.
5 De ouders gaan weg.
6 De ouders gaan naar huis.

2

Tekst 3
Vragen
1 a
2 b
3 b

Tekst 4
Vragen
1 b, d, e
2 a
3 c
4 b
5 c

Taken
2
1 het mooist
2 het liefst
3 het lekkerst

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2

111 12
10
9
8
7 6 5

4
3
2



Sleutels woorden 
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Oefening 1

het snoep       de laarzen    het bos

de boom        de appels    de muis

Oefening 2 

1
2
3

het liedje
het verhaal
de taal

zingen 
vertellen
spreken

Oefening 3

1
2
3
4

het voorleesuur
de appel
de dochter
de klok

de bibliotheek 
de appelboom
de ouders
de tijd

Oefening 4

1
2
3
4
5
6

altijd
binnen
halen
straks
vies
de zon

nooit 
buiten
brengen
nu
schoon
de regen

Oefening 5
1 Beste
2 nieuws
3 plaats
4 hoop
5 groet

Oefening 6
1 belangrijk
2 leren
3 steeds
4 elke
5 tijd



Sleutels woorden 
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Oefening 7

10

1 r u s t i g

2 s p e l e n

3 b u i t e n

4 r e g e n

5 z e l f

6 z i n g t

7 l a a r z e n

8 p a k t

9 t a a l

Oefening 8
1 regenjas
2 speelzaal
3 voorleesuur
4 appelboom
5 moedertaal

Oefening 9

1
2
3
4
5
6

De negende maand
Appels, peren, bananen
Ik begrijp het niet.
De kleur van tomaten
Niet eerlijk
Zij is heel aardig.

september 
fruit
in de war 
rood 
gemeen
vriendelijk

Oefening 10

1
2
3

goed
mooi
één

de beste
de mooiste
de eerste
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Oefening 11
1 regels
2 blijven
3 ophalen
4 limonade
5 meenemen

Oefening 12
1 tv
2 regen
3 regenjas
4 sneeuw
5 grond

Oefening 13
1 meid
2 eerste
3 bankje
4 spelen
5 meenemen

Oefening 14
1 Beste
2 opbellen
3 telefoonnummer
4 vragen
5 vriendelijke

Oefening 15
zon  speelzaal
taal  bibliotheek
regen verhaaltje

Oefening 16

z e l f

r o o d

s n o e p



Melkweg is een uitgave van Stichting Melkweg+

Meer Melkweg? 
Kijk op www.melkwegplus.nl

Naar de speelzaal
Taal en ouders: Peuters 


