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Het gat

Janna schudt haar hoofd.
‘Je kunt het heus!’ zegt juf Els.
‘Waar ben je bang voor?’
‘Het is zo klein,’ piept Janna.
‘Klein? Ik pas er ook door!’ zegt juf Els.
Janna kijkt naar juf Els.
■ Juf Els is groot en best dik.
Janna zucht eens diep.
‘Voel je kriebel in je buik?’ vraagt Gijs.
‘Nee, steen,’ bromt Janna.
‘Je moet wel door het gat,’ vindt Saar.
‘Dat hoort bij de proef.’
‘Ik heb een goed plan,’ roept Gijs.
‘Als jij het doet, dan maakt juf Els een bommetje!’
Ze kijken naar juf Els.
‘Echt?’ vraagt Janna.
‘Euhhh', zegt juf Els.
‘Dat zien we nog wel ...
Ga eerst maar door het gat.’
Janna neemt een hap lucht.
Ze duikt van de rand.
Ze zwemt naar het gat …
▲ … en er door!
Juf Els roept: ‘KANJER!’
Gijs en Saar klappen voor Janna.
Dan doet juf Els haar bril af.
Ze knijpt haar neus dicht.
En neemt een aanloop.
SPLETSSSSJ!
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Waar ben jij bang voor?
4

We vroegen aan groep 4 van BS Dick Bruna:
Waar ben jij bang voor?
‘Nergens voor,’ roept Nick stoer.
En hij rent naar het klimrek.
‘Ik ben bang voor honden,’zegt Indy.
‘Ik vind alle honden eng!’
‘Honden zijn juist leuk!’ vindt Mo.
‘Maar ik ben bang voor een brand.’
Eva denkt na: ‘Uhhh…voor oorlog!’
‘Ja, ik ook,’ knikt Resi.
‘En ik vind alleen thuis zijn eng!’
‘Ook als het nog niet donker is?’
vraagt Mo.
‘Ja, ik hoor dan kraken en zo,’ rilt Resi.
‘Nick is bang van spinnen,’ zegt Hans.
De kinderen kijken naar Nick.
‘Ik ben daarvoor bang,’ wijst Esra.
‘Voor Nick?’ vraagt Hans verbaasd.
‘Nee, niet voor Nick,’ lacht Indy.
‘Zij is bang voor het klimrek!’
‘Ja, voor hoog,’ zegt Esra zacht.
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Hoi oma,
Hoe gaat het met u?
Met mij niet zo goed.
♥ Ik ben boos bang.
Mam en pap willen op reis.
Naar een ver land.
Eerst vond ik dat leuk.
Maar nu niet meer.
Want ik moet dan een spuit.
Door de spuit word ik niet ziek.
Daar in dat stomme land.
Ik wil geen spuit.
Ik blijf liever hier.
Mam vindt dat niet goed.
Maar ik heb een goed plan.
Mag ik bij u slapen?
Als mam en pap op reis gaan.

X Bart

GEVAAR OP DE LOER!
Een hond rukt aan zijn ketting.
Hij ziet er groot en vals uit.
Je hoort hem grommen.
En hij laat zijn tanden zien.
Je schrikt.
Je adem gaat sneller.
Je gaat trillen.
Je hart bonst als een gek.

Wat doet je lijf?
Je hoofd zegt:
Pas op gevaar!
Je lijf maakt een stofje aan.
Daardoor gaat je hart sneller kloppen.
Je kunt dan beter denken.
Zo weet je snel wat je moet doen.
Niets, of juist heel hard weg rennen!
11
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Doel van de les:
Je voorspelt wat voor tekst het is.
En hoe de tekst afloopt.
Je let daarbij ook op de plaatjes.


1

■ over bang zijn voor iets

2

4

Lees de titels van alle teksten.
Kijk naar de plaatjes.
Over welk gat gaat het in tekst 1?
Wat voorspel je?
Kruis jouw antwoord aan.


5

6

Lees verder in tekst 1 tot S.
Doet Janna wat je dacht?
Streep het woord door dat niet juist is.
Ja | Nee, Janna deed wel | niet wat ik dacht.
Janna zwom wel | niet door het gat.

■ het gat in de vloer

Gijs voorspelt dat juf Els een bommetje maakt,
als Janna door het gat zwemt.
Wat denk je dat juf Els doet,
als het Janna lukt?
Kruis jouw antwoord aan.

■ het gat in een hoofd

■ Ik denk dat juf Els een bommetje maakt.

■ het gat bij zwemles

3

Lees tekst 1 tot n.
Zwemt Janna door het gat?
Wat voorspel je?
Schrijf op.

Lees de titel van deze les.
Waar gaat deze les over?
Wat voorspel je?
Kruis jouw antwoord aan.

■ over een harde knal





‘Hij ziet er groot en vals uit.’
Uit welke tekst komt die zin?
Wat voorspel je?
Kruis jouw antwoord aan.

■ Ik denk dat juf Els Janna een kus geeft.



■ Het gat

Lees tekst 1 uit.
Loopt het verhaal af zo-als je dacht?
Streep ja of nee door.
Maak de zin af.

■ Waar ben je bang voor?

Ja | Nee, ik dacht dat

7

■ Gevaar op de loer!
■ de brief
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VOORSPELLEN


8

Kijk naar tekst 2 en lees de titel.
Lees de tekst nog niet.
De tekst gaat over bang zijn.
Waar zijn ze in groep 4 bang voor?
Wat voorspel je?
Zet daar een streep onder.
donker – groep 8 – spinnen – hun juf of meester –
oorlog – brand


9

kijk terug
12 Bekijk de plaatjes bij de teksten.
Kon je aan het plaatje bij de tekst
zien waar de tekst over ging?
Zet een kruisje in het juiste hokje.
ja

nee

tekst 1
tekst 3

Kijk naar tekst 3 en het plaatje.
Lees de tekst nog niet.
Welke woorden komen in de tekst voor?
Wat voorspel je?
Zet daar een streep onder.
vals – grommen – bijten – blaffen – trillen – gevaar

extra
13 Waar ben je bang voor?
Schrijf op.
Schrijf ook op waarom je bang bent.



Lees van tekst 3 de eerste vier zinnen.
10 Hoe gaat de tekst verder?
Wat voorspel je?
Kruis het juiste antwoord aan.

■ Je schrikt en je hart bonst.
■ Je geeft de hond een tik.
■ Je lacht heel lief naar de hond.



Lees tekst 4 tot a.
11 Bart schrijft dat bij ‘boos/bang is’.
Waarvoor is Bart bang?
Wat voorspel je?
Schrijf op.
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Woorden:
en je jezelf eerst
het bommetje: als je in het water springt
rond hebt gemaakt
vals: gemeen
Hoe zit het:
, film, toneelstuk
de titel: de naam van een verhaal, gedicht
of boek
in bijvoorbeeld een
het onderwerp: dat waarover het gaat
boek, een gesprek of een programma
tijd-schrift
de illustratie: een plaatje in een boek of
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