
 

 

 

wel     wed   web 

heb     hem   hemd 

val     bal    band 

land    mand   mond 

rond    Ron    Rob 

kraak    raak   rood 

roof    hoofd   pak 

pa     ja    ga 

giet     zon    vlo 

zo     vlot    plu 

nu     knul   knal 

trap    lap    la 

ma     spreek   strak 

strik    stok   sterk 

 
            kaart 1 



Op reis met de klas 
 

Vandaag gaat Lars met zijn klas op stap. 
Naar een soort speeltuin, heel ver weg. 
Mama brengt hem naar school. 
Ze zijn laat. 
Juf Wolk wacht al op het plein. 
‘Nou, dag schat,’ zegt mama. 
Ze smakt een kus op zijn wang. 
Lars rent naar de juf. 
Juf Wolk kijkt hem boos aan. 
‘Je bent te laat, Lars.’ 
‘De band van mama was lek, juf.’ 
‘Tsssssss,’ zegt juf Wolk. 
‘Klim er maar vlug in. 
De klas zit al.’ 
Lars draaft de trap op. 
Naast zijn vriend Ron is een plaats vrij. 
Hij ploft neer 
en maakt zijn riem vast. 
Lars wuift door het raam naar mama. 
‘Klaar?’ vraagt juf Wolk. 
De klas juicht en telt af. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 … start! 
            kaart 1 



 

 

 

 

kerk    kers   korst 

worst    An    straf 

af     strak   struik 

kruik    streep   stroop 

stem    ster    speeltuin 

tuinman   tuinpad   broekzak 

zakdoek   tuinbroek  dekbed 

wegdek    snelweg  wegwijs 

wijsneus   neushoorn  halfvol 

uurwerk   huiswerk  deurknop 

zondag    maandag  daglicht 

zonlicht    maanlicht  maanzaad 

grond    rond   maand 

mond    staand   breng 

            kaart 2 

  



De grijparm 
 

Lars stapt van de trap op de grond. 
Hij veert weer omhoog. 
Zo gaat dat hier. 
Je loopt niet, maar je hupt. 
Juf Wolk wijst naar een bol. 
Die bol glanst als een ring. 
‘Kijk, daar moet je zijn,’ zegt ze. 
Lars ziet geen deur in de bol. 
‘Er zit een gleuf in de wand,’ zegt de juf. 
‘Stop daar maar een munt in.’ 
Dat doet Lars. 
Er knarst iets. 
Wat is dat? 
Een grijparm pakt hem vast… 
en trekt hem de bol in. 
Oef, dat was eng. 
Lars zucht ervan. 
Hij kijkt om zich heen. 
Daar is de pot. 
Gauw doet hij een plas. 
Hij wil hier snel vandaan. 
Maar hoe moet dat? 

            kaart 2 



 

 

 

 

krant    kreng   stank 

vracht    bank   bonk 

bok     stok   grauw 

blauw    pauw   poes 

poets    fietsbel   stoplicht 

vliegtuig   stoelpoot  pretpark 

schatkaart   fruitboom  frietkraam 

eind    hoed   vindt 

web    bord   heb 

bob     geld   goud 

stroop    spruit   straat 

spriet    nu    ja 

vriend    markt   blond 

houdt    vlo    eb 

            kaart 3 

 



Juf Wolk kan niet weg 
 

Het park gaat dicht. 
Juf Wolk roept de klas bijeen. 
‘Stap in,’ zegt ze. 
‘We gaan naar huis.’ 
Lars zit al. 
Vlak bij juf Wolk en naast Ron. 
Juf Wolk telt af. 
Dan drukt ze op de knop. 
Het blijft stil. 
Het lukt niet. 
Juf Wolk start nog een keer. 
Maar ze staan er nog steeds. 
Juf Wolk krijgt een rood hoofd. 
Net zo rood als de lamp naast haar. 
‘Laat mij eens, juf,’ zegt Lars. 
Hij wijst naar een schuif bij de lamp. 
Met de schuif zet hij de lamp op groen. 
‘Start nu nog een, juf,’ zegt Lars. 
Juf Wolk drukt weer op de knop. 
Het werkt! 
Dan gaan ze de lucht in. 
            

kaart 3 
  



 

bloem    bloemperk   perkje 

kerkje    werkje    schoolwerk 

rookpluim   pluimpje   schuimpje 

badschuim   badje    kladje 

dwergje   bergje    bergtop 

ijsberg    ijskast    kastje 

barstje    bastje    kwastje   

verfkwast   verfdoos   verfje 

zetten    zitten    zakken 

bakken    bakker    stakker 

koppen    kippen    stippen  

stappen   klappen    klapper 

bellen    bollen    bolle 

volle    vallen    vakken 

wedden   redden    rennen 

remmen   stemmen   sterren 

           kaart 1 *** 



Op reis met de klas 
 
Lars gaat op schoolreis. 
Heel ver weg. 
Naar een planeet waar een pretpark is. 
Mama brengt hem met de fiets naar school. 
Ze zijn laat. 
Lars slaakt een zucht. 
De raket is nog niet weg! 
Juf Wolk staat op hem te wachten. 
‘Fijne reis,’ zegt mama. 
Ze geeft Lars een kus. 
Hij veegt zijn wang af. 
‘Waarom ben je zo laat?’ vraagt de juf streng. 
‘Ik was al bijna weg.’ 
‘De band van de fiets was lek,’ zegt Lars. 
‘Ga maar snel naar binnen,’ zegt juf Wolk. 
Lars klimt het trapje op. 
Als hij in de raket is, 
kijkt hij om zich heen. 
Zijn vriend Ron wenkt hem. 
‘Hier is nog een stoel vrij,’ roept hij. 
Lars neemt de stoel naast Ron. 
Juf Wolk stapt in 
en trekt de deur dicht. 
‘Doe je riem vast,’ roept ze. 
Dan telt ze af, van tien tot een. 
Lars wuift naar mama. 
Juf Wolk start de raket. 
En dan begint de reis. 
           kaart 1 ***  



 

varken    harken    parken 

perken    kerken    kersen 

wolken    kolken    kalken 

kelken    kerker    erker 

mensen    wensen    westen 

pesten    puisten    vuisten 

wandel    handel    handen 

tanden    landen    linden 

fel     cel     celdeur 

deur    kleur    kleurtje 

krant    krent    tent 

cent    centen    centje 

cirkel    wikkel    wikken 

tikken    takken    hakken 

narcis    Cis     cel 

cent    vent    ventje 

           kaart 2 *** 



De grijparm 
 

Lars daalt het trapje van de raket af. 
Bij elke stap hupt hij op en neer. 
Hij moet wel huppen, 
want zo gaat dat in de ruimte. 
Juf Wolk volgt ook. 
‘Heb je de muntje?’ vraagt ze. 
Lars knikt. 
De juf wijst naar een paar bollen. 
Ze lijken wel van zilver. 
‘Daar kun je naar de wc,’ zegt juf Wolk. 
Lars hupt naar een bol. 
Deuren zitten er niet in. 
Maar wel een gleuf. 
Vlug stopt hij er een muntje in. 
Hij moet nu wel erg plassen. 
Lars hoort een hard geluid. 
Uit de bol knalt een grijparm 
die hem beetpakt. 
Lars schrikt zich wild. 
Maar hij laat zich naar binnen trekken. 
De arm verdwijnt weer in de muur. 
Lars kijkt om zich heen. 
Wat een raar gedoe is dit! 
Snel gaat hij naar de wc. 
Dan kan hij ook weer snel weg. 
Als hij klaar is, zoekt hij de uitgang. 
Maar waar is die? 

           kaart 2 ***  



 

warmte    warme    arme 

ferme    bermen    bergen 

boorden   woorden   waarden 

waarde    aarde    derde 

halve    halte    holte 

holten    herten    verte 

vierde    tiende    tanden 

wanden    handen    honden 

plekken    plakken    plakker 

stakker    akker    adder 

lokker    stokken    stikken 

knikken    knikker    knipper 

tenten    krenten    kranten 

planten    plinten    linten 

mantel    manden   standen 

branden   banden    binden 

           kaart 3 *** 



Juf Wolk kan niet weg 
 
Het pretpark gaat sluiten. 
‘We stappen in,’ roept juf Wolk naar de klas. 
‘We gaan naar huis.’ 
Lars gaat weer naast Ron zitten. 
vlak bij juf Wolk. 
Zo kan hij op haar scherm kijken. 
Juf Wolk telt af. 
Ze drukt op de knop met start. 
Maar er gebeurt niets. 
‘Juf, het lampje,’ zegt Lars. 
‘Nu niet, Lars,’ snauwt juf Wolk. 
Met een rood hoofd drukt ze de knopt weer in. 
De raket blijft staan. 
Lars staat op. 
‘Zitten Lars,’ schreeuwt juf Wolk. 
Lars trekt zich niets van haar aan. 
Hij duwt de schuif bij het lampje omhoog. 
Het lichtje springt van rood op groen. 
‘Ik denk dat het nu wel lukt, juf.’ 
Juf Wolk kijkt Lars woest aan. 
Haar hoofd is bijna paars. 
Maar ze drukt de knop met start weer in. 
Nu begint de raket zacht te brommen. 
‘We kunnen gaan,’ zegt Lars 
Juf Wolk kijkt hem nog eens aan. 
Dan vliegen ze weg. 
            

kaart 3 *** 


