
teken wat
 je leest 

1.  In het heelal staat het sterrenbeeld.

2. Joep een Klaartje kijken op een

kleedje naar de lucht. 

3. Naast Joep staat een grote, grijze

sterrenkijker. 

 

 

deel 1



In het heelal staat het sterrenbeeld de kleine beer. 

Joep en Klaartje kijken op een kleedje naar de lucht.

Naast Joep staat een grote, grijze sterrenkijker.

Op het kleedje staan allemaal bordjes met hapjes. 

Ik zie een bordje vol met koekjes en stukjes meloen.

Er is ook een mand vol met bananen en een kiwi. 

Er lopen mieren over het kleed. 

Ze lusten ook wel een hapje. 
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Pim en Sam kijken naar de blauwe televisie. 

Ze liggen op de bank en eten chips. 

Ze kijken naar een spannende film over heksen. 

Pim schrikt verschrikkelijk wanneer hij iemand door het

raam ziet kijken. 

Gelukkig is het papa met een heksenhoed op zijn hoofd.

Nu kunnen ze rustig verder kijken naar de film. 
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De schilder staat voor een groot schilderij. 

Hij is kleuren aan het mengen op zijn palet.

Van rood en blauw maakt hij een paarse kleur. 

Hij is van plan een mooi bloemenveld te schilderen.

Hij begint met de blauwe lucht en de witte wolken. 

Op de grond tekent hij groen gras met allemaal

bloemen. 

De schilder is helemaal vies geworden. 
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Vandaag gaat Roos samen met Dirk snorkelen. 

Ze zwemmen tussen de vissen en het koraal. 

Ze zien drie rode vissen, vijf blauwe en een gele vis.

Ook zijn er veel verschillende soorten zeewier in de zee. 

Roos ontdekt een oester met daarin een parel. 

Dirk gaat kopje onder en blaast grappige kleine bellen

door zijn snorkel. 

Hij zwemt snel naar boven om adem te halen.

 

 

Teken wat je leest



Pien leest een boek op haar kamertje.

We zien gordijnen met strepen voor het raam.

De grote bruine boekenkast zit vol met gekleurde kaften.

Pien ligt lekker te lezen op haar half hoogslaper.

Er liggen veel knuffels op haar dekbed met stippen. 

De gele beer zonder oor is haar liefste knuffel. 

Hij is heel oud en versleten. 
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Het gekleurde reuzenrad staat op de kermis. 

Er staan nog veel meer kraampjes waar je kunt winnen.

Joris staat samen met Fin bij het touwtjetrekken. 

Ze proberen een grote haai te winnen. 

Bij het ballengooien zien we twee meisjes hun best doen. 

Eentje heeft al een pop met vlechten in haar hand. 

Ze moedigt haar vriendin springend aan. 
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Hoog in de wolken vliegt een vlieger met een staart.

De staart is wel twaalf driehoekjes lang. 

De vlieger is lekker fel gekleurd met geel, blauw en groen. 

De vlieger zit vast aan een lang touw. 

Onder aan het touw staan een jongen en een meisje.

Ze kijken omhoog en zien de staart vastzitten in de boom.

Het meisje gooit een tak de lucht in. 

Wie weet gaat de vlieger dan los. 
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