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lezen je hoort er bij

naam: 



mag ik de … de …. eh …
kaat weet wat ze wil.
ze weet alleen niet hoe het heet.
kaat is boos.
ze ziet wat ze wil hebben.
ze komt alleen niet op het woord. 
wijs het aan kaat.
dan lukt het wel. 

oma praat en praat.
kees hoort haar wel.
maar hij begrijpt oma niet.
veel woorden kent hij niet.
ze zijn nieuw voor kees. 
kees snapt haar niet.
taal gaat anders in zijn hoofd. 

kaat praat anders dan de rest.
in het hoofd van kees gaat taal anders. 
kaat en kees gaan met de bus naar school.
daar zijn ze net als de rest.
op school krijgt kaat de tijd.
op school begrijpt kees meer en meer.
op deze school hoort kaat erbij
hier hoort kees erbij
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1. Wat weet kaat?
2. Waarom is kaat boos?  
3. Wie begrijpt kees niet?
4. Wat is er anders aan kees? 
5. Hoe gaan kaat en kees naar school? 
6. Lees de zin met de      ervoor. 

daar staat: daar zijn ze net als de rest.

wie zijn ze in deze zin? 
A. oma en juf
B. kaat en kees
C. de rest
D. kaat

kin
de

rt
ale

nt
en



je hoort erbij.

mo is nieuw.
nieuw in de klas. 
hij kijkt en hij kijkt.
kent hij iemand? 
iemand uit zijn busje? 
iemand uit de buurt? 
dan ziet hij juf. 
juf geeft mo een hand. 

jos zit al lang op school. 
hij weet waar hij moet zijn. 
jos kijkt naar mo. 
jos gaat naar hem toe. 
hij zwaait naar mo. 
jos zegt hallo. 
hij neemt mo mee naar zijn tafel. 
mo zit naast jos.
dat is fijn. 

de juf kijkt naar de groep.
ze kijkt blij. 
ze is blij met haar klas. 
samen gaan ze er een leuk jaar van maken. 
iedereen hoort erbij. 
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1. wat is de titel van dit verhaal? 
2. wie is er nieuw op school? 
3. wie geeft mo een hand? 
4. waarom weet jos waar hij moet zijn? 
5. waar neemt jos mo mee naar toe?
6. lees de zin met de    ervoor.

daar staat: dat is fijn.

wat is fijn? 
A. dat juf een hand geeft.
B. dat jos zwaait.
C. dat juf blij kijkt. 
D. de jos naast mo zit. 
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Nieuw in de klas. 

lies is nieuw.
nieuw in de klas.
ze zit naast lot.
ze kennen elkaar.
lies en lot dansen samen. 
lies heeft zin in school.

Lot is blij met de klas.
Hier hoort ze erbij. 
Ook als ze een woord niet weet.
Ook als lot de juf niet begrijpt.
Ook als ze lang moet denken.
Ook als lot snel boos is.
Ook dan hoort ze erbij.

Lies weet dat lot blij is met school.
Hier wordt leren vast fijn. 
Ook als ze nieuw is. 

de juf kijkt naar de groep.
ze kijkt blij. 
ze is blij met haar klas. 
samen gaan ze er een leuk jaar van maken. 
iedereen hoort erbij. 
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1. wat is de titel van dit verhaal? 
2. wie is er nieuw in de klas? 
3. lies en lot kennen elkaar. 
waarvan kennen ze elkaar? 
4. wanneer hoort lot erbij? 
5. wat weet lies over lot? 
6. lees de zin met de     ervoor.

daar staat: ze is blij met haar klas. 

wie is blij met haar klas? 
A. Lies is blij met haar klas.
B. Juf is blij met haar klas.
C. Lot is blij met haar klas. 
D. De klas is blij met haar klas. 

kin
de

rt
ale

nt
en



* voor eigen gebruik
* op social media reclame maken
* mij vermelden in je post
* heel veel kinderen blij maken 

* verkopen
* zeggen dat het jouw werk is

Bedankt voor het downloaden
van deze lessenserie.

 
Deze is met liefde 

gemaakt en bedacht door
Tineke Verdoes-Bruning

van

Ik ben geinspireerd door en heb gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: 


