
DE BESTE HERDERSHOND

STAP 1

Post uit Australië

• gevlogen / wordt / De doos / naar België

• tevreden / Janwar / is //: // om xxx / een goed gevoel / hem / geeft / het

• eet / smakelijk / Janwar / van een struisvogelei

• een kookprogramma / net / is / Er / op tv

• zien / laat / De televisiekok / hoe xxx

• denkt / “Wat een kleine eitjes” / Janwar

• verpakt / Janwar / Voorzichtig / in een doos / het struisvogelei

• hij / ook een briefje / Voor alle duidelijkheid / stop / er / bij

• Zo, / op de post / dit / dan / kan

• honger / In België / ze / vast en zeker / hebben

• ik / Daar / wat / doen / aan / moet

• kijken / of xxx / Eens
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1. Bij elke strip hoort een van bovenstaande tekstblokjes. Kon je ze ontcijferen? Zet ze

meteen op de goede plaats.

2. En het verhaal gaat verder.

• De doos komt veilig in België aan. De postbode brengt ze naar een huis in een straat.

Zomaar ergens.

• Dimitri is verbaasd als xxx. Post uit Australië? Voor mij?

• Voorzichtig doet Dimitri de doos open. Er zit ook een briefje bij.

• Wat leuk, denkt Dimitri, Een struisvogel, helemaal uit Australië! Dat zal smaken.

3. Wat heb je van xxx gemaakt?

4. Kan je die zinnetjes ook gebruiken zonder wat eraan voorafging of wat erop volgt?

Verklaar je antwoord.

5. Wat hebben al die zinnetjes met elkaar gemeen?
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STAP 2

1. Lees deze tekst.

Die zomerdag stond ik laat op. Ik vond een vreemd briefje op tafel. Ik zag meteen dat moeder

het had geschreven. Ik herkende haar hanenpoten. Ik las: ”Wil je ons vinden? Dan zal je op

eigen kracht naar het zwembad moeten komen! Durfde ze echt te vertrekken zonder mij te

wekken? Ik vroeg het me af. Ik begon te roepen. Ik doorzocht alle kamers. Ik vond niemand.

Het moet gezegd: mama had zich deze vakantie al vaak boos gemaakt op mij. Zij is zelf altijd

vroeg uit de veren. Ik erger haar al dagen door een gat in de dag te slapen. Ik vond de situatie

helemaal niet prettig. Toch kon ik niet boos zijn. Ik pakte dus vlug mijn zwemspullen bij el-

kaar. Ik haastte mij naar mijn fiets. Ik vertrok.

2. Wat valt je op aan deze tekst?

3. Probeer er wat meer leven in te krijgen door hem te herschrijven.

4. Als het je niet goed lukt, maak dan gebruik van de volgende woorden:

toen - omdat - als - ik vroeg me af of - nadat - maar - dat - zodat - hoewel - en 

Samengevat

Oefening
1. Herschrijf de volgende zinnen. Volg de instructies onder elke zin.

• Ik ga op reis en ik heb veel geld.

Begin met “omdat”.

• Als je niet hard genoeg werkt, krijg je geen premies.

Begin met “opdat”.

• We houden van bloemen, dus willen we een tuin.

Gebruik het woord “omdat”.
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• Ik heb veel cd’s. Ik heb veel video’s.

Gebruik het woord “en”.

• Bedoeïenen zijn een gastvrij volk. Bij hen mag je altijd op bezoek komen.

gebruik het woord “want”.

2. Maak zelf samengestelde zinnen. De volgende woorden moeten er zeker in voorko-

men.

• auto/Brussel/want

• voorzichtig zijn/verongelukken/als

• computer/Stap 1/zodat

• kopen/defect/maar

• reis/epidemie/doordat
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