TAAL

Spelfouten
Noor blijft fouten schrijven.
‘Noor toch,’ zucht de juf,
‘wat doe je als je twijfelt aan de schrijfwijze?
Dan zoek je dat woord op!
Ofwel in een woordenboek, ofwel op de computer.’
‘Dat is het nu net,’ zucht Noor,
‘Ik twijfel nooit.’

Vakantie

Meervoud

‘Noor, had je een leuke vakantie?’ vraagt de juf.
‘Nee juf,’ antwoordt Noor.
‘Hoezo nee?’ vraagt de juf.
‘Als ik ja zeg,’ begint Noor,
‘moet ik daar vast een verhaal over schrijven.’

‘Wie kent het meervoud van auto?’ vraagt de juf.
‘File, juf,’ antwoordt Noor.
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Papegaai
Noor mag met mama mee naar de dierenwinkel.
Ze kijken even rond en zien een kleurige papegaai.
Aan elke poot zit een kettinkje.
‘Waarom is dat?’ vraagt Noor.
‘Ik leg het even uit,’ zegt de verkoopster.
‘Als ik links aan het kettinkje trek,
zegt de papegaai Goede morgen.
Als ik rechts aan het kettinkje trek,
zegt hij Goede nacht.’
‘En als je aan beide kettinkjes trekt?’ vraagt Noor.
‘Dan valt hij op zijn bek,’ antwoordt de verkoopster.

Toestellen
De juf stelt een heleboel vragen.
‘Hoe heet een toestel, waarmee je naar de sterren kijkt?’
‘Een telescoop, juf,’ antwoordt Noor.
‘Hoe heet een toestel, waarmee je heel kleine dingen bekijkt?’
‘Een microscoop, juf,’ antwoordt Noor.
‘Hoe heet een toestel waarmee je vanuit een duikboot boven
water kan kijken?’
‘Een periscoop, juf,’ antwoordt Noor.
‘En hoe noem je een toestel, waarmee je door de muur kan kijken?’
‘Dat weet ik niet, juf.’
‘Een raam, meisje, een raam.’
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Samengesteld
De klas leert over woorden die samengesteld zijn.
De juf geeft een aantal voorbeelden:
‘Haardroger bestaat uit haar en droger.
Nestkastje bestaat uit nest en kastje.
Verfdoos bestaat uit verf en doos …
Kan er nog iemand een voorbeeld geven?’
‘Ik!’ antwoordt Sam. ‘Pak.’
‘Dat snap ik niet helemaal,’ zegt de juf.
‘Uit welke twee delen bestaat pak dan?’
‘Uit een broek en een vest, juf,’ antwoordt Sam.

Woorden
De juf legt uit dat woorden die met ON- beginnen,
meestal iets slechts of vervelends betekenen.
Ze geeft een paar voorbeelden:
onbeleefd, ongeluk, onzin, oneerlijk …
‘Wie weet nog een voorbeeld?’ vraagt ze.
‘Ik,’ beweert Sam, ‘onderwijs.’

Lezen
‘Wij hebben een heel knappe hond,’
pocht Sam.
‘Elke ochtend brengt hij de krant
bij het ontbijt.’
‘Dat is superknap,’ vindt Noor ook.
‘En weet je wat daar zo bijzonder aan is?’
vertelt Sam verder.
‘We hebben niet eens een abonnement
op een krant!’
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