
Lees het verhaal en los op.

De poes van Tina

Het is stil in de straat, want het is avond. De straat is nu alleen van de grote
mensen. Overdag is de straat van de kinderen, die er spelen, schreeuwen, gillen
en plezier maken. Maar nu zijn ze naar bed. Misschien zit er nog eentje in een
hoekje van de kamer naar televisie te kijken. Hij houdt zich dan heel stil, want
vader en moeder mogen hem niet merken. Op de televisie is het laatste journaal
begonnen. Tina komt moeizaam uit haar zetel. Ze drukt de knop van het
televisietoestel in en de nieuwslezer kon nog net zeggen: ‘Morgen blijft het mooi
w…”. Weg, het plaatje is zwart.

“Kommer en ellende,” moppert ze in zichzelf, “de hele wereld is kommer en
ellende.” Het is heel ongewoon, dat Tina zo somber ziet, maar ze heeft er haar
reden voor. Ze waggelt naar de keuken. Lopen doet ze niet, ’t is echt waggelen,
want Tina is een beetje te dik. Gezellig dik. In de keuken zet ze een pannetje
met melk op het vuur: het eten van haar kat Frodo. Frodo is de kater van Tina.
Zo een met donkere ogen, die scheel gaan staan als hij zich opwindt. Z’n oren en
z’n poten en z’n staart zijn donkerbruin en de rest is beige. Ze houdt heel veel
van hem en hij is de reden waarom tante Tina zo somber is. Ze houdt van Frodo
haast nog meer dan van de kinderen uit de straat. Die komen allemaal bij Tina en
ze vindt dat gezellig.

De melk begint stilletjes aan te pruttelen. Frodo is gek op melk. Meestal staat
hij al ongeduldig te miauwen en kopjes te geven tegen de benen van Tina.
“Gekkerd”, denkt ze dan. Maar nu niet. Nu zegt Tina niets, want Frodo is er niet.
Sinds gisteren is hij niet meer thuis gekomen. Dat gebeurt bijna nooit!

Toch kookt Tina rustig verder. Ze is wel erg ongerust. Ze besluit haar kat te
roepen. Misschien hoort hij haar wel en komt hij zo weer naar huis toe gelopen…
Ze loopt naar de voordeur en roept in de stille straat “Frodo! Kom dan toch bij
het vrouwtje…Frodo!” Maar de poes komt niet. Het blijft een stille straat.
“Poes… poes… poes… komt toch… Poesje!” Ineens begint een hond die wakker
werd van het geroep te blaffen. Meteen blaft een tweede hond terug, en een
derde enzovoort. De hele straat is vol van het geluid van blaffende honden. “Tja,
nu komt hij zeker niet…” zegt Tina.



1. Wanneer speelt het verhaal zich af?

In de tegenwoordige tijd. ’s Avonds.

2. Waar speelt het verhaal zich af volgens jou?

In het huis van tante Tina.

3. “Frodo is de kater van Tina” Wat betekent “kater” in deze zin?

een mannetjeskat
een vrouwtjeskat
een akelig gevoel nadat je teveel gedronken hebt een teleurstelling

4. Waarom is Tina verdrietig?

Ze maakt zich ongerust over haar kat. Hij komt niet naar huis.

5. In de tekst staat “Maar nu zijn ze naar bed” Wie zijn “ze”?

ze = de kinderen die overdag op de straat spelen

6. Hoe staat in de tekst dat melk begint te koken?

De melk begint te pruttelen.

7. Welke uitspraak is juist denk je?

Tina kookt elke avond vis voor Frodo.
Tina is vaak somber.
Frodo loopt bijna nooit weg van huis.
De straat is vol lawaai.

8. Somber betekent in het verhaal:

bewolkt
triest
donker
akelig



9. Van wie krijgt Tina vaak bezoek?

Ze krijgt vaak bezoek van de kinderen uit de straat.

10. “Die komen allemaal bij Tina en ze vindt dat gezellig” Vul in.

“ze” verwijst naar

Tina

“dat” verwijst naar

het bezoek

11. “Ze is wel erg ongerust” Wat betekent hetzelfde als “ongerust” ?

Ze is wel erg bang.
Ze is erg zenuwachtig.
Ze is niet gerust.
Ze is wel erg onbezorgd.

12. Frodo loopt bijna nooit weg van huis. Bijna nooit =

zelden
vaak
soms
nooit

13.Waarom ben je best stil als je ’s avonds in een hoekje naar de televisie
kijkt?

Zodat mama en papa je niet opmerken. Want dan moet je misschien naar bed.



Verdubbelen en verenkelen

Vul de correcte klank in.

a/aa

 kaarten
 tassen
 taken
 takken
 lachen
 hazen
 bakken
 vandaag
 kwartier
 straffen
 bakkers
 schrapen
 ladder
 vakken

o/oo

 poorten
 sokken
 scholen
 sprongen
 grote
 sommen
 afloop
 schommel
 wortel
 soepborden
 schoolreis
 grommen

 e/ee
 lezen
 flessen
 beker
 meesters
 speeltuin
 lessen
 gele
 mezen
 lekker
 wereld
 teken
 zwemmen
 verlegen
 spelen

u/uu
 bubbel
 nummer
 uren
 juffen
 gluren
 bussen
 muren
 mussen
 vuren
 dubbel
 dure
 sturen
 tunnel



Werkwoorden

Oefening

Zoek de stam of de ik-vorm. Kijk naar de voorbeelden.

slurpen

rijden

worden

gooien

reizen

betalen

vermijden

bidden

raden

zingen

slurp…………………

rijd

word

gooi

reis

betaal……………

vermijd

bid

raad

zing

glijden

bereiden

sparen

laden

vinden

beven

kopen

wedden

geven

dansen

glijd

bereid

spaar

laad

vind

beef

koop

wed

geef

dans



Oefening

Zoek de persoonsvorm in de volgende zinnen door een ja/neen-
vraag te stellen. Kijk eerst naar het voorbeeld.

1. Jan gaat naar de markt.

Ja/neen-vraag: Gaat Jan naar de markt?......................................

Persoonsvorm: Gaat……….……………………………………………………………………….

2. Moeder kocht een lekkere taart.

Ja/neen-vraag: Kocht moeder een lekkere taart?

Persoonsvorm: Kocht

3. In onze tuin staan veel bloemen.

Ja/neen-vraag: Staan in onze tuin veel bloemen?

Persoonsvorm: Staan

4. De ballerina danst heel mooi.

Ja/neen-vraag: Danst de ballerina heel mooi?



Persoonsvorm: Danst

5. Elke morgen heeft de bakker vers brood.

Ja/neen-vraag: Heeft de bakker elke morgen vers brood?

Persoonsvorm: Heeft



Oefening

Onderstreep de persoonsvorm in de volgende zinnen.

1. Het schooljaar eindigt op 30 juni.

2. Vader zit aan het hoofd van de tafel.

3. Onze jassen hangen aan de kapstok.

4. Morgen schijnt de zon.

5. De hond steekt zijn poot door de opening.


