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VOORREDE. 

EERSTE DRUK. 

De ervaring heeft duidelik genoeg gesproken . \Vat 
we nu hebben aan leesboeken voor onze scholen, be
Hedigt niet. Daarom hebben wij 't gewaagd, onze krach:. 
t en te beproeven aan iets beters. 

Eenvoudige stof te leveren in eem·oudige taal, Kas 
ons hoofddoel, want zo alleen wordt het mogelik de hol
landse leesstof ook binnen het bereik te brengen van 
kinderen, wier moedertaal Engels is; zouder dat voort
durend de toevlucht hoeft genomen tot vertaling. 

De oefeningen zijn z6 ingericht, dat het kind steeds 
bezig is met de woorden en uitdrukkingen, in de leesles 
aangeleerd. Die oefeningen behoren clan ook gemaakt te 
\YOrden zon<ler behulp van de leesles. 

Alle aanbeveling verdient het, de oefeningen een:,t 
mondeling te behandelen, opdat het schriftelik werk vlot 
en zonder al te grove fouten gedaan worde. 

\Vij hopen dat de ontvangst van dit eerste deeltje, 
Yoor Standaard II, ons aanmoedigen zal om voort te gaan, 
en spoedig voorziening te maken voor de andere Stan
daarden van onze lagere scholen . 

Voor op- en aanmerkingen van onze kollega's en 
:mdere belangstellenden houclen wij ons aanbevolen. 

Johannesburg, Jah. 191'2 . 

C. ]. ALERS. 
H . VISSCHER. 



TWEEDE DRUE.. 

Het geeft ons, als samenstellers, een grote voldoe
ning, dat nu reeds een tweede druk nodig bleek van dit 
t\Yeede cleeltje, 't eerst gepubliceerde ,·an onze serie. 

Zulk een goede ontvangst heeft onze verwachting 
overtroffen. Moge 't een be\>.rijs zijn, dat wij het niet 
tevergeefs waagden, ,,onze krachten te beproeven aan 
iets beters". 

Deze tweede druk verschijnt geheel onveranderd. 

J ohan nesburg, Jan. r9r3. 

C. J. ALERS. 
H. \'1SSCHER. 
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EERSTE LES. 

\VIM _\~EMT EE~ BAD. 

A. 

1.- Het is een uur en de school gaat uit. 
De meisjes en de jongens lopen naar huis. Om 
half drie begint de school weer en nu moeten 
ze naar huis om te eten. Zij lopen dus hard om 
gauw thuis te zijn. 

2.-Wim heeft zijn boeketas onder de arm. 
Hij loopt langzaam. Zijn huis staat niet ver 
van de school. Hij heeft de tijd. en het is ook 
te warm om zo hard te lopen. Nu loopt hij 
voorbij een dam, waar heel hoge bomen aan. 
de kant groeien. In die bomen hebben de vogel
tjes hun nestjes. Kijk, daar vliegt er juist een 
naar de boom ! 

3.-,,0," denkt Wim, ,,die vink heeft zeker 
een nestje in de boom. Misschien zijn er eitjes 
in. Ik moet even gaan kijken." 

J a, daar aan die tak over het water hangt 
een nestje. Gauw legt Wim zijn boeketas in het 
gras. Vlug klimt hij in de boom. Zie, daar 
k:ruipt hij al op die dikke tak. Hij is al dicht 
bij het nestje. Kan hij het bereiken ~ Neen, 
nog niet. Hij is nog niet ver genoeg. 
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WIM NEEMT EEN BAD. 
B. 

1.-Verder en verder kruipt hij op d 
k V . h. w· I I ta . . . . oorz1c t1g, im . pas op . 

,,De tak is dik genoeg," denkt Wim, ,,hi 
kan rnij wel dragen." 

Nu is hij er. ~een, nog niet ! Nog wat ver 
<ler ! J a, eindelik ! Maar wat is dat ? 

Krak, krak, krak-plons-daar ligt Win 
in het water. 

2.-,,Help, help !" roept Wim. ,,Help, il 
verdrink ! " De dam is gelukkig niet diep. Ge 
lukkig, want Wim kan niet zwemmen. Daa 



staat hij op de kant. Met zijn natte kleren moet 
hij nu naar huis. Zijn boeketas blijft in het 
gras liggen. En nu hij thuis komt - - ? 

3.-Je raadt zeker wel, wat er gebeurt. Ik 
zal het maar niet vertellen. Als je het weten wilt, 
vraag het dan aan Wim z'n vader. 

Wim loopt nooit meer langs de dam. Hij is 
nu bang voor water. 

TWEEDE LES. 

BIJ DE KRAAL. 

1.-Het is avond. De zon staat laag aan de 
hemeL Hij gaat onder. Het vee komt uit het veld. 
De koeien loeien. Zij gaan naar de kraal en ver-
1angen naar de kleintjes. 

De kalf jes staan bij elkaar in een hok. Hoor, 
hoe roepen ze om melk. 

Boe, boe, wat een geloei ! 
2.-Daar komen Piet en Jan aan met de 

melkemmers. Zij gaan de koeien melken. Piet 
bindt de koe vast aan een paal. Dan komt het 
kalfje; dat mag eerst drinken. 

Nu begint Jan te melken. Piet houdt de 
emmer vast en Jan melkt. 

3.-De emmer wordt vol. Het srhuim staat 
er op. Wil je eens drinken ? 
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Korn maar hier. Er is melk genoeg. Voor 
ieder een glas vol. Dat smaakt lekker, niet waar? 

~1elk is goed YOOr je. Je wordt er dik van .Melk 
is goed voor elk. 

DERDE LES. 

YA~ EE~ VOS EK EEK RA_AF. 

1.-W at een dief is een raaf toch t Hij steelt 
a11es. Daar vliegt hij weer met een stuk kaas in 
de snavel. Stilletjes was hij de kombuis inge
stapt. Daar lag het stuk kaas op de tafel, dat 
hij nu in zijn bek heeft. Hoe lekker zal hij nu 
~mullen. Hij houdt veel van kaas. 
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2.-Eerst zoekt hij een rustig plekje op de 
tak van een boom, dan begint hij te eten. 

Maar wie komt daar? Is dat de slimme vos 
niet? J a, en die houdt ook van een lekker hapje. 
Hij ziet de raaf op de tak zit.ten. 

,, Wacht," den.kt de ms, ,,onze vriend heeft 
weer iets te eten, ik heh honger en ik zal eens 
zien of ik niets van hem krijgen kan. Ik zal 
eens met hem praten." 

,,Goede morgen, meneer. Hoe gaat het ? Kan 
je nog zo mooi zingen ? Ik zou zo graag je mooie 
stem eens ·willen horen." 

3.-0, o, wat is die vos slim. Hij weet het 
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wel : de raaf kan niet zingen. Zijn stern is niet 
mooi, rnaar lelik. Doch de vos \Yil het stuk kaas 
hebben, begrijp je? 

,,N atuurlik kan ik mooi zingen," denkt de 
raaf, ,,ik zal het de vos eens laten horen." 

4.-Hij doet zijn snavel wijd open en roept: 
Ka, ka ! 0 wee, de kaas valt op de grond, net in 
de bek van de V'OS. In een hap eet hij het op. 

,,Jou dom ding!" roept hij ujt, ,,je stem is 
lelik, maar de kaas is lekker." Met deze woorden 
loopt hij weg. 

De raaf wordt zwart van boosheid. Dat is 
hjj vandaag nog. Kijk maar goed, als je weer 
een raaf ziet. 

VIERDE LES. 

MIJK KONIJNT JES. 

1.-Achter ons huis bij de stal zitten mijn 
konijntjes in een hok. Dat hok heh ik op school 
gemaakt. Van achteren is er een deurtje in en 
yan voren zijn er tralies. Iedere morgen doe ik 
wat droog gras in het hok. Dat is het bed voor 
mijn konijntjes, daar slapen ze op. 

2.- Ik heb er twee. Het ene is wit, het 
andere is zwart en heeft witte vlekken. Dat is 
het mooiste. Ik breng ze ook altijd eten. Ze eten 
van alles. 
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~ u geef ik ze koolblaren, dan wat loof van. 
\\·orteltjes, soms ook een stukje brood en wat 
zemels. Dat vinden ze ook lekker. 

3.- Zij kennen mij heel goed. Als ze IDIJ, 

zien komen, staan ze met hun voorpootjes tegen_ 
de tralies. Ze kunnen zo aardig eten. Kijk, hoe' 
gauw beweegt zich dat bekje. Hun neusje staat 
nooit stil. Soms laat ik ze in de tuin rondsprin
gen. En springen kunnen ze t Hun achterpoten. 
zjjn veel langer dan de voorpoten en daarom 
3pringen ze zo goed. 

Ken je nog een dier, <lat zo goed springen. 
k::an? 
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YIJFDE LES. 

UE TRAM. 

1. - - Herman woont op 1.,'Cn plaat.s; daar ga• 
hij op school. Hij hcef t wel eens van J ohamw 
burg gohoord, maar hij is er nog nooit gewee:i 

,, Herman," vraagt zijn vader, ,,ga Je rn1 
.naar Johanne::;burg ?" 

,,lle, ja, Pa, wam1eer gaan we ?" 
,,Morgen vrocg al om aeht 1111r. Sta ma~ 

nocg op, anders korncn we te laat aan de stasie 
De volgcnde dag is Herman al vroeg u it c 

vercn. Spoedig hegint de 'reis. Oat is pretti1 
Eer~t rij<lcn ze met de kar naar de stasie en <la 
"\'erder per trein naar Jobannesh11rg. 

,,Herman, heh je al eens een tram gezien ; 
vraagt z\jn vader. 

,.Eon tram, Pa ? ~cen, wat is dat ?" 
,,Ecn tram is ccn lange wagcn, daar kunne 

vecl mensen in zitten. Hij loopt net als een t.rei 
op ij zer." 

,,Zij n er ossen of paarden voor ?" ..-raag 
Herman . 

. ,Neen, er zijn geen ossen en ook geen paar 
den voor," zegt Vader. 

,, Misschien ezels of muilen, Pa ?" 
,, Neen, niets, geen ossen, geen paarden, gee1 

ezels en ook geen muilcn." 
,,Een 1okomotief dan, Pa ?" 
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ZESDE LES. 

VLI l•:G Et\ ~Pl rs . 
Ecn vliegje sliep in ' t venstcITaam, 

Ma.ar werd al spoedig wakkcr, 
Toen rnol'gcn.zou zij 11 stralcn schoot, 

Langs velden, bos en a.kker. 

llet streek zijn snuitje glad en schoon, 
Als telkcns na 't ontwaken, 

En ving tocn a.an met rappe voet 
Zijn vlerkjes schoon te maken. 

Met blij geguns wou 't vliegcn ga.an, 
.Zo regelrcchL naar huiLen, 

Maar stiet zich 't !10of d met felle slag 
Aan dikke, barde riutc11. 

Daar buiten had met, rappc hand 
"Ren spin zijn web geweven; 

llij zat i11 't hockje van ziju uet 
En loerde op vliegjes Jeven. 

Daar schuift cen hand het venst.er op; 
Het vliegje ~:melt naar buitcn. 

Een glinstrend weefsel trekt zij.n oog, 
Dat ras zijn v1ncht zal stuiten. 

Daar zit het vast ! Het rukt en trek-t 
. Om sne] zich te bevrijden; 
Dan kornt met haast de spin en ma.akt 

Ecn einde aan zijn lijden. 
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ZEVENDE LES. 

MET DE OSSE \J,; AGE\. 

1.· lioor, daar kraait de haan. Het. is vroeg 
in de morgen, de zon is nog niet op. Ifot is pas 
d j f uui-. De menscn in het <lorp slap~u nog, maar 
bij ons op de p1aa.ts zijn wij a.11cn wa.kker. 

2.- - Ik sta niet altijd zo v-roog op, maar van 
daag gaan we met de ossewagen naar bet dorp. 
Dat is l-'Cn pret.. Vader heeft zij n schapen gescho
rcn. De wol i5 in balcn gepakt en nu moot vader 
de wol naar de markt brengen in het dorp. 

3. - ,,tJongens," zei Vader, ,,gaan j11Hie mee 
h d 'l " naar ct orp . 

,, Wat graag," riepen we, ,,wanncer gaan 
we clan t ' 

,,Zaterdag morgen, als er gcen school is." 
Nu, dat is bcerlik. ·t Is wel prett ig op een 
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plaats, ma.a.r een dag in het dorp is ook lekkf 
4. --En nu is de Zaterdag morgcn gekorru 

en daarorn zi jn we zo \Tocg opgesta.an. \i a 
a von<l laa.t komcn we terng, <lan ::;chi_jnt de ma< 
en is het G'Crst prettig rij<lcn . 

f>.-Spoe<lig worden de o::>:;cn ingespanne 
lloe vet zij 11 <l ic bees ten . Z ij hebhcn de laa1.s 
tijd wcinig gewerkt. W c inig werk en vcel Ph~ 
dat rnaakt een os vet, niet waa.r ? 

6.- -.!\u de ossen ingespannen zijn, kla 
vader met de zweep en daar gaan \rn. Kijk d 
ossen cons t rek ken ! I fot is cen mooi spa.n . \V 
zitten hoven op de wolhalen , dat is lekker za.ch 
Als we te;rug komen, zijn de ha len er niet mef' 
Dan.,.-.is:'<.fe wagen leeg. Net een zak suiker en et 

zak koff ie. die hrengt vadcr 11 it het dorp me 

ACHTSTE LES. 

EE:'\ SLf MME RAT. 

1.- Het is naeht. I cder in hu1s slaap 
allG'Cn cen rat is nog wakker. Die loopt in h1 
hnis om wat iekkcrs te zocken. Dat zal hij <)( 

we! vinden, want er is een wink.el bij het hu i 
Daar is van all~s : ka.as, hotcr, meel en nog ve 
meer. Daar k;.tn een rat dik en vet wordcn. 



2. - .Er i::i ook ee11 groot va.t vol :ltroop. Eer. 
beetje stroop is op de v loer gemor::.;t.. Spoedig 
ruikt de rat de stroop en 1ikt de stroop op, die 
op de vloer ligt. 

,,.Maar <lat is 1ekker," dcnkt de rat, ,,daar 
moet. ik meer Yan hebben." 

:3. Ecn, twee, <lrie zit hij boven op het vat. 
Daa.r ziet hij een opening. H .ij steekt zijn 
sI1uitje door de opening, maar kan de stroop niet 
hereiken. llij ruikt de lckkere stroop wel, maar 
hij kan er niet hij. Ilij rekt e11 ;:;tr.ekt zijn hals 
e11 steekt zijn tong uit, maar het gaat niet. 

4.- -,, \Vacht, ik weet wa.t ik doen rnoct !" 
dcnkt de rat. Zie, <laar dmait hij om en ]aat 
1.ijll la.uge staart door de opening zakkcn. Nu 
trekt hij zijn staart op. Dat gaa.t bcter; <le 
st.aart .zit rol stroop. Hoe lckker zoet ! 

,,Wie niet st.erk is, moct slim zijn." 

NEG£ NDE LES. 

TK 1-1 ET VOOHJ ,\.:\It 

1.- Hester is de gehele winter ziek geweest. 
Zij mocst in huis blijvcn, want het was te koud 
b11itc11. F.r was te vcel ·wind roor een z iek kind. 
Maar nn i~ het voorjaar gekornen. 
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,,.\ls he! morgen moo1 nee l' i~," zegt de de 
ter, ,,wag jc \~\·en buiten zitteri , hoor. De z, 
1s goed rool' zieke kinderen, die is de be~ 
dc,kt.cr." 

~-- \,fa pakt haar \\;Hmpjes i11 en zet ha; 
buitor1 in een grote stool. Hier zit zus nu rn < 

tuin. Hoc lekker is .bet ill de fri;:;se liicht en 
d e w arrne zonneschij 11 . 

,, Hoe mooi is alles gewordcn," roept w ui 
,.f'r komen al blocrnen. Daar is al een roo::.; . ., 

~3.- Mina plukt de roo;:; en breugt hem au 
Hester. ,,T>a.a.r zu~, <lit i-:; rnor jou," rngt z i} . 

,,0, hoe heer[jk. jk zal hem in mijn karm 
zetten. in m l JI! bloemt>i· ~1 ;1::; op de tafoL,. 
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Nog even zit zij duar. Dan rnoct ze weer 
na.ar hinncn . Zij rnag n ict te la.ng in cen stoel 
1, ittcn : ze is nog tc zwak. 

4.-Iedere morgen gaat. ze ntt ecn uu rtje 
ua.ar huiten. De frisse lueht eu de warme zonne
~c·hijn doen haar goed. 

Spoedig is zi.i geheel bcter. Zij begint weer 
goed t.e eten en wordt weer zo sterk en gezon<l 
a.ls vroeger. 

Daar bc11 ik heel hlij om, want nu kan zu::: 
'.Y<:-'er met mij spelen . 

TIEN DE LES . 

.TA:.\ E\ fIET VAR.KE;\ . 

.A.ls '3 a.vonds hct k1okje zfwen slaat , 
Zegt moeder : ,,Jan, ga. slapcn l 

' t ls hedti jd ." Yraar hij lui-;tert nict. 
Al zit hij ook te gapen. 
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So.ms is hij nog in 't spel vcrdiept. 
Of' moot. wat lezen, schrijvcn, 

Maar altij<l wil h ij, kleine 1nan, 
Met groten wakker blijven. 

[,' ' . ' d c,n s rnorgens is t net <W ersom : 
Roept moeder : ,,Jan, word wakker, 

.Je zusje i~ reeds ir1 de tuin, 
.le vader is op zijn akkcr." 

Dan draait hij zich eens lekkcr om 
L!:n wil in 't bed maar bl ij ven, 

Totdat de vliegen met gebrom 
Hem uit zijn rust verdrijven. 

,,1\1 ij11 Jan gelijkt de hoenders niet,'~ 
Zei vader van ons kleintjo, 

,, Vroeg in de vc ren, vroeg er uit, 
Maar wel ons knorrig zwijntje; 

Da.t cliertje wi1 steeds acbtcruit, 
Trekt men .het aan zijn orcn; 

Maar aJs men aan zijn staartje trekt, 
Dan wil bet stee<.lc;; naar vorcn." 

,Jan boordc <lit en zeide toen : · 
,, r.k wil gecn zwijntje wczen." 

liij ston<l vroeg op, ging v-roeg naar bed 
En wcr<l door elk geprczen. 



ELFDE LES. 

O\ZE HOF.NDERS. 

I.· --Hu1te11 op hct erf stappen onzc hoen
der~ rond. 's Morgens vroeg hoor ik ze al. Dan 

.kraait de baan en \\·orden de hennen wakker. 
Zodra ik nit bed ben, ga ik 11a.ar de kornbuis en 
haa.l een handvol mielies en kafferkoren. Dat 
strooi ik dan neer. Pik, pik, in een oogwenk is 
het weg. 

2.- Onze haau moet je eens zien. Die is 
toch zo parmantig . Rij weet zeker, dat hij mooi 
is. Kijk eens, hoe stapt hij in de zonneschijn. 
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V oor geen andere haan is hij bang. Zijn sp01 
zijn groot en scherp, en vechten dat hij ka 
Dat-zal ik je eens vertellen. 

3.-Gisteren kwamen we uit school en ] 
ten het hek van de tuin open staan. Toen sta1 
ren jonge haan van onze buurman het erf 1 

Hoog lichtte hij zijn poten van de grond, la1 
zaam zette hij ze weer neer. Hij deed net, al~ 
de tuin van hem was. 

4.-Maar, o wee, daar zag onze haan he 
l !.ls de wind vloog hij op hem af. Maal" de jon 
was niet bang. Hij stak zijn kop ornlaag, zj 
nekveren stonden rechtop en daar begon het ~ 
vecht. Maar de jonge had er spoedig genoeg v~ 
Een paar mooie veren moest hij achterlat1 
Doch onze vechtersbaas klapte zijn vieugeIS 
kraaide hard. Hij wilde zeggen: ,,Th: hen 
baas." Nooit komt zijn buurman hem weer bez4 
ken. Die heeft genoeg gehad. 

TWAALFDE LES. 

HET RIJWIEL. 

1.-Vandaag is het de verjaardag van J~ 
Weet je wat hij van zijn oom krijgt ? Een -- · 
rijwiel ! Jongens, wat is die Jan blij. Dadel 
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moet hij leren rijden. Maar dat is niet gemak
kelik, hoor. Het trappen is niet moeilik, maar 
hij kan niet recht op zitten. De fiets wil tel
kens vallen en dan valt Jan ook. 

2.-W acht, Vader zal hem een beetje helpen. 
Hij houdt Jan vast. Nu gaat het beter. Het rij 
wiel valt niet meer. Nu alleen geprobeerd .. Daar 
gaat het ! Hij slingert wel wat, maar hij gaat 
toch vooruit. Hij rijdt al goed. 

3.-Mijn broer heeft ook een rijwiel. Hij 
kan rijden als de beste. Soms doen we wie het 
vlugste vooruit kan komen. Hij op zijn fiets 
en ik te voet. ·Mijn broer wint het altijd, zo'n 
rijwiel gaat te vinnig. 

4.-Soms heeft Vader een brief, die dadelik 
weg moot. ,,Wil je deze brief even voor mij naar 
de post brengen ?" zegt Vader. 

In een wip springt hij op zijn fiets. En 
daar gaat hij. Hij bu.kt voorover op het stuur. 
Dan kan hij beter trappen, begrijp je ? In t ien 
minuten is hij dan terug. 't Is toch gauw. Ik 
moet wel een kwartier lopen, als ik naar het 
postkantoor ga om een brief weg te brengen_ 
Als ik groot hen, krijg ik ook een fiets. Dan zal 
ik eens zien, wie het hardst rijden kan, mijn · 
hroer- of ik. 
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DERTIENDE LES. 

Z\\"£MME~ LERES. 
A. 

I. ·-,,.Jonge11, je bent nog t,c klei11,'' 
,. a.der tot Ant.011, f'\lll k kine jougen va.n een . 
of zevc11. .. \.nton wil zwcrnrne.n kren. Hij is · 
wcls met zijn grote brocrs mtar de rivier 
weest, die l'''en buiten liet dorp stroomt. 
zijn broers Z\\·0mrnc11, nemen zc Anton OJ 
rug; zo zwemt h1j da:n. 

2.- ,, lk ben nu a l groot genoeg, . ik bel 
zevcn j a.ar," zcgt :\nton. ,,Toe Pa, mag 
gaan ?" 

,,·:\'ec11, jongcri , a.Ileen mag je niet gc 
Wij gaan later eens samen. Dan zal ik je · 
pen." · 

,.0, rnaar ik kan zwemnien ," zegt _\ n1 
,,Zwemrncn gaat net zo als lopen. De \· is5eil le 
hot toch ook uict." 

3. - Vndcr· lacht cens: .,Ga van<lan.g m 
Nms in dP badkarner, da.ar kan je n iet verd1 
ken." 

Anton zegt niets mcer : hij is k wa. 
':; Middags gaat bij Jangs <fo rivier spelcn . 1 
\vat is het water lekker fris. Hij stcekt er e1 

zijn hand in: hoe heerlik koel ! 
4. - ,,E\'en in het frissc water," denkt I 

ton. ,.dat is toth zo lckker." Hi j k1jkt om. EI 



ZWEMME:\ LERE\. 
B. 

1. -,,Hoe lekker, hoe fris! .\u \\at vnrdcr 
gaan ,·' dcnkl hij , ,,i11 hel diepe water." 

.,A.rrnen eu henen uits laan, da n zwem ik." 
Ja, hij weet l1ct wel. .Zijn broers doen bet ook 
7.0 . .N" u stapt hij verder. 

2. - Daa r midden in de ri vicr gaat hij in
~m; kopje under. Dat. i::; ::;na;:1k:; H i.i zict niets 
fan het groene wate r. Het kornt ir1 zijn neu::; en 
)ren. Oaar komt zijn hoofd weer ho,:en. .1.1.ij 
;laat zijn a rmen uit . lfij wil 11aar de ka11t zwcrn 
men, maar d;:tar zinkt. h i.i weer zo <liep, o zo diep. 
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~. -,, Help, help," roept Anton. ,,Ik 
drink. Help!" 

Daar komt gelukkig een kar aan. De l' 
die er i11 zit, klimt er haastig uit en stapt in 
water. Hij brengt Anton uaar huis. Wat 
schrik ! Hij rnoet dadelik naar bed. Dat is ' 
straf. 

4.-'s Avonds komt zijn broer thuis. 'I 
moeder vertelt hem, wat er gcbeurd is. Rij g 
even naar de slaapkamer om Anton te zicn. 

,,Anton," zcgt zijn broer, kan je nu al g 
zwemmen ?" 

Maar Anton zegt uiets. Bij" steekt 2 

hoof d onder de kombeers. 
Waarom plaagt zijn hrocr hem nu ook? l 

is al erg genoeg. 

YEERTIENDE LES. 

DE SP.l~ E.\"' l)E ZLJDE\V'ORM. 

De S p i 11. 

Arrne worm, hoe vreeslik langzaa.rn 
Hen je in alles, wat je doet ; 

Leer van mij eens: Kijk, zo even 
Heb ik dit grote net gevveven; 

Zo is 't, dat je werken moet. 
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D c Z ij d e worm. 

't [s best mogeJik ; ik beken het, 
Da.t ik werk op mijn gcmak; 

Werk jij minuten en ik uren, 
Mijn werk zal ook veel langer durcn. 

Want jouw weefsel is rnaa.r zwak. 

VIJFTIENDE LES. 

EEf\ YEJUIAAL ZOKD.ER ElN.U. 

1. - Het is avond. De kinderen moeteu naar 
t.>ed. Oom zit i 11 de kamer en leest de k:rant. De 
~leine Marie vraagt: ,,Toe, Oom, vertel ons een 
mooie stor ie." 

,,Ren storie, kinderen, ik weet er geen." 
,,Ma.ar Oom weet er zoveel," zcgt de kleine 

Anna. ,, Toe Oom, een lange storie_" 



,,Een lauge storie, en jullie moeten naar 
bed." 

,,Maa.r wij hebhen nog geen slaap, Oom." 
,,Nu good, luister dan maar." 

2. - H eel, hee l ver vau hicr woonde ecn ko
nj ng. Nu was de koning hang, <lat hij geen ctcn 
genoeg zou hebben voo.r de winter. Uij bouwde 
toen een grote selmur, zo groot als ecu berg en 
vulde die schuur met koren.. 

Boven in bet dak was een klei11 gaatje, dat 
was voor de 1ucht, bcgrijp je '? 

3. - De volgcnde morgen kwam er e:.,-en grote 
zwcrm sprinkhanen. Dezc sprinkhanen zagen 
het gaatje in bet dak. En weet je, wat er toen 
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5ebcur<lc '{ Toen kwarn er t.'Cn sprinkliaan door 
Je opening en at een graankorrel op. Tocn kwam 
Jr een anderc sprinkhaan en die at ook een kor
r·el op, en toen kw;un er een andcrc sprinkhaan 
~1 1 die at een graankor.rel op, en tocn · 

4. - ,,.Ja, ja, Oom," rocpcn de kinderen, 
, wat gcheurde er toen '!" 

Toon kwam er weer L'CTJ sprinkhaan en die 
Lt een graankorrol op ... 

,,Maar toen de schuur leeg was ?" 
,,0, neen, da.a.r zijn we nog niet, toen kwa.m 

'r weer een sprinkhaan en die at ... 
,,Kijk," zegt Oorn, ,,klcine Anna slaapt al. 

Flet is tijd om naar bed te gaan. Morgen zal ik 
juHie een an<lerc storie vertellen." 

ZESTIENDE LES . 

. EEN BRIEF. 

1.-,,Dirk," ~egt Ma, ,,er i::; een brief voor 
:ou." 

,,Een brief voor mij, Moe?" 
,, .. Ta, kijk rnaar hier, je naarn :;taat huiten 

lp het koevert. J a, waarlik, daar staat het : 

De .Jongeheer Dirk Viljocn, 
Postbus 137, 

.J ohanncsburg. 
3 Unie-Leeshoek II 



.I k maak da.delik de hrief open. llct i;-; een 
briefje van rnijn vriertd .Tan u it Klcintontcin. 

,, \Vat sehrij ft je vriendje," vra<tgt ~fa . 
. , Ik zal hem eerts voorlezcn, Ma.": 

2.- K lcinfontein, 
4 De5em her rn 1"I 

Br:ste Dirk, 

\ u het vakau:;ie i:-1 , bm1 ik weer up de p la.at: 
\an rnijn vader. llet i:-1 bier heerlik. Pa !tcef" 
een ponie rnor mij gekocht., en ik kan nu iedert 
<lag rjjden. Als bet warm is, ga ik zv,·emrnen 
JJct water is zo lekker fris. Zeg, kom je ook eer 
paar dagen bij mij '{ Mijn vader vin<lt hct goed 
dan ku1111en ive snrnen pilardrijdcn en visscn. ,r. 
zal n .'cl pret hebben, wa.nt er i:; veel vis in d1 
rivier . . \nhrnor<l me ;-;pocdig. Rreng je henge 
11iee e11 ook wat visha.akjfs. De trein ver·trekt on 
twaalf 1111r uit ,Johannesburg en om drie 1w 

kom .it' hicr aan. Tk zal aan de stasie zijn om .i 
af te halen. 

horn rnaar :"poedig, dag Di1-k. 

,J <' V ricndi 



ZEVENTIENDE LES. 

HET A\TWOOHD. 

l. ,, l'a, lll<W ik gaan c· vraa~ ik aai1 llllJll 
b "" .. ~ 

' .i dcr. 
,, .fa, zeker, rnij11 

··'' !:' je maar oppa:;t, 
"0rrlrinkt." 

jongen," antwoordt Pa, 
<lat j c niet. in <le ri vie 1· 

., A.eh , neen, Pa. Ik ka.n toch 
Schrijf da.11 r11aar aan .Tan, 

zwemme11. " 
dat je Maa11 

rlagmiddag korneu zal." 
En dat doe ik ook. Hier is rnijn hrief : 

2. - ,J oha1111e:;;bu rg. 
l5 Dc~ember l !Yt 1. 

Ik heb je brief ontrnllgen. \ u, ik kom liecl 
~raag bij je. Wat zullen we een pret hebhcu . 
.Vl ijri bcngel hreng ik meo en ook cen paar vis
hn.akjes. 

\Vat zal het lekker zijn orn ti ~ zwemmen . 
Het is h ier erg warm en ik •vil zo graag ccn::; 
;mitcn zijn. Ik mag zeker ook wcl eens op ju 
pon ie rijden, niet. waar '? Pa vindt het goe<L 
int ik eeu week bij je kom. Ik ga Maandag om 
lwaalf uur op reis. Tk hoop je dan 0111 drie uur 
'e zien. 



Ik zal mijn windrncr ook mechrengen, dar: 
kunnen we gaan .schieten. 

'.\u, <lag ,Jan, tot zien:', 
Je Vriend 

DIRK 

:3. -Nu de hricf in een koevert en het adTe: 
er op. Kijk zo : 

De .J ongeheer ~Tan Botba, 
Kleinfontei n, 

via ffoidelberg 

Een podtzegel er op, en de hricf is klaar 
I )an doe ik hem op de post. 

ACHTTIENDE LES. 

TWEE VLLJTIGE ,JONGE~S. 

J·an en l' iet zij n in de tuin. 
Zij moeten hun huiswerk nog rnakcn. 
llun pa zit op de stoep en roept : 
,,,Tan, waar hen je ?'' 
,, Ik ben hier in de tuin, Pa." 
W d . 1" ,, at oe Je . 

,,Ik doe niets." 
,, W aar is Piet ?" 
,,Hij is ook hier, Pa." 
., Wat doet hij f' 
,, Hij helpt mij." 
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NEGENTIENDE LES . 

.K.\T E.\ ~1CJS. 

1. Ons katje zit te loeren, 
Te lorren op ecn 11J11i:;. 

Da.t muisje dt..-ed veel l:lehade, 
Veel :;cha.de in ons huis. 

i. Som.:; zat meneer tc knabbele11, 
Te knabbelen aan ' t brood; 

Ot' beet in 't hout , en maakte 
En maakte cen gat, heel grnot . 

. . .-, ,.,, 
:~. Het muisjc zit te snocpen, 

Te snoepen van de kaas; 
En 't katje zit te luist'rcn, 

Te luist'rcn naar ' t geraas. 

4. Heeds likt de kat zijn ::morba.ud, 
Zijn snorbactrd van plezier. 

Mis kat ! je rnoet ecrst vangen, 
Eerst vangen 't lckkcr dier. 

a. R oef ! v1icg topeens het muisje, 
Hct mu isje weg in 't gat ; 

Voorbij de ncus va.n 't katje, 
Het katje, dat daar zat . 

6. De kat staat op en rekt zieh, 
En rekt zich heel bedaard 

En veegt z i j n poot nadcnkend, 
Na.denkcu<l langs zijn haard. 



TWINTlGSTE LES. 

HET IIAASJ E. 

1.-lleh j e wel een::; ecn haa.sje gezien ? He 
is t.,•cn dicr met 1ange oren. ]-:',n springen <lat he 
kar1 ! Som::; zie jc er een op bet veld. Uoep, daa 
sprir1gt }1et weg . .. een , twt~, drie - zo zie ;i 
hct en .:w zic je l1ot. ri ict. 

Het is ccn vlug dicr. 
2.- Ru itcn tusscn de horuen hij het koren 

velrl woont een jong ha.asjc bj.i zijn rnoedcr i1 
het nest. Sonis gaat <le rnocder uit en dau b]j .if 
het jonge baasjo alfocn achter. 

R ot i::; nog te klein orn uit te ga,aTL 
3.-Varidaag moot <le rnocder weer eve1 

wcg. Zij zegt tot haar kind : ,,lk rnoet even w.ta 

bet korenveld. Zit hier nu stil on(for de boom 
Loop het veld nict in, misschien i.s de ja.ger <laa: 
en die is ocn slecht mens. /\ls hij een haas zict 
dan gaat het -- pi cf, paf, poef, en het arn1t 
liaasjc is dood. Blijf dus stilletjcs thuis." 

,,.Ta Ma," zcgt het klc ine ding, ,, ik zal hie1 
bl.. " 

. IJVCH. 

4.-- Een paar rninuten blijft het zitten 
waa.r liet zit. N11 zict bet zijn moeder niet meer 

,,Het is zo lekkcr in het veld. Tk wi1 daa1 
eens gaan springen," zegt het . 

Zo ger.egd, zo geilaan. 
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0, hoc hecrlik is hot !miten. De zo11 schijnt 
zo warm en het hoge gras is zo groen. 

,,E r is lliernand, die mij z ien kan ," denkt 
het ha:1sje. 

5.- ilet springt verder en vorder van het 
nest weg. Eindelik komt het l>ij <le tuin . Da.a.r 
g roeien zulke heerlikc groene kolen. 

0 , wat een schJ'ik ! Daar staat de s1echte 
jager. Ga.uw springt het haasje weer tcrug. 
Maar de ja.ger ziet het. Hij ncemt zijn geweer 
en picf ! ! paf ! ! poef ! ! : het arme haasje is dood. 

_\rme rnoeder, die nu haar kind nooit nH"'.r 
zien zal ! 
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EEN EN TWINTIGSTE LES. 

DE VAKA.NSIE. 

A. 

1.-Piet kornt uit school thuis. Bet is d 
laatste kcer van het jaar geweest. Nu is de va 
kansie begonnen. Dat vi.ndt Piet hcerlik. Voor2 
nu hij verhoogd is. Hij komt het volgende jaa 
in St<mdaard Ill. Hij heeft goed zijn best gE 
daan. Zijn rapport heeft hij in zijn zak. Hi 
hceft rnooie cijfers. Zijn vader foest het en is e 
zeer blij mee. 

,,Nu gaan we in de vakansie eens naa 
Durban," zegt zijn vader. 

2.- J angens~ dat is wn pret. N aar Durbali 
naar het strand. Kijk, die Pict eens pringen. 

,la, aan bet strand is het llCerlik. Wat eeJ 
pret zal Piet hchben, en ... 

,,Mag ik dan ook eens op een ezel rijden? 
VJ!aagt Pjet. 

,,,Ja," zegt 7.ijn vader, ,,a:Js je maar oppast 
,Je moot er met afvallen." 

3.-lf oe heerlik fris is het <tan het strand 
Wat .is het druk. Overal ziet men mcnsen Jopen 

Honderden ·kinderen spelen iu het zand 
Sommigen bouwen htLisjcs van zand, anderer 
forten met diepe sloten er om. I .. ater komt d.aai 
water in, als de zandforte.n klaar zijn. Het u 



·uooi wee.r. Men kan vc1· over de zee zieu : de lucht 
's zo helder. Heel in de verte ziet Piet een scliip. 
Liet is ecn stoomboot, want--B1· komt rook uit de 
Jijp. En ginds is er nog een . Wat is dat schip 
<: lein : net een noted.op ! 

DE V AKANSlR. 

B. 

1.--,, W aar gaat dat schip naar toe?" vraagt 
'..)" . Iet. 

,, 0, misschien naar Kaapstad of naar Enge
and," antwoordt zijn zusje. 

,,Het moet lekker zijn op zo'n schip, denk 
e ook niet ?" zegt Piet. 

,,Ik hen liever hier, hoor, ik hen barJg voor 
le zee ! " JA,?-

---
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,,lk n ict. A ls ik groot ben, w il ik ook ec1 
rn1ar .Engelan<l en naar Holland var-en." 

2.-.Zo .!open ze vcrder. Telkens hiijvcn ; 
;:;ta.an om iets t.e z ion. 

,,Daar kornt.. de eze ljongen a,au," roept ·M: 
rie, ,,nu kan je rijden." 

In ccn wip is Piet op de ezcl. 
,,UoevL'Cl kost bet ?" vraagt Marie aan < 

czeljongen. 
,,Ren sbj !Ling maar," z.egt hij. 
Marie hetaatt en Piet sdu·ccuwt : ,,V 0 0 1·11i 

paard ! 1" en daar gaat hij. Wat ka.n zo'n ez 
.hard lopen. 

3.--,,Uoud je goed vast t" roept zijn zus. 
Maar <lat hoort Piet nict mP-er. ll ij is ni 

bang, <loch houdt zich goed vast. Want 
grond is zo hard. Nu is hij weer tcrug. Het duu 
niet Jang. flet wordt ook tijd Ilaar het hotel 
ga.an. Wat een plezicrige vakansic heeft Pi 
daar in Durban gohad. 
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TWEE EN TWINTIGSTE LES. 

EEN BRIEF.TE VA\ DIHK .AAN ZI.f l\ 
VA DER. 

', i e1Je Vader, 
Kleinfoutein, 

16 Desembcr 1911 . 

lk ben hier gezond aangekorncu. ,Jan wa:; 
tan de stasie om mij af te haJcn. Da<lelik gin
~e11 wij in de kar op pad. Dat \Vas prcttig. F.erst 
·eden we door het v !akke veld en toen door de 
1ergen. Bet ging herg op en berg af. ~a twee 
mr kwamen we op de plaats. 

Pa, wat. is bet hier rnooi. Ik kan net zoveel 
ruchten eton, a.ls ik maar w i l. En er is zoveel 
is in de ri vier. Varnnorgen heh ik <lrie g rate 
·issen gevangen. Ik rijd iedcre <lag paard. lk 
>en niets hang meer. De riv.ier is heerli.k om te 
wcmmen. Zulk mooi helder water. ' t Is lckker, 
-rocg in de morgen cen bad te nemen .• Jan kan 
1etcr zwcmmen da11 ik. Ujj doet hot ook jedere 
la.g. 

Jan vraagt of ik nog eon week langer mag 
>1ijven. Mag ik, Pa ? 

Ik zal zo bli j zij n, a.ls (_[ het goed vi n<lt . 
Nu, Iieve Pa, eindig ik met de hartelike 

;roeten aan Ma, aan zus en aan U, 
Uw licfhehbende zoon, 

DTRK. 



DRIE EN TWINTIGSTE LES. 

KIK..KER EN OS. 

Daar woondcn zcven kikkcrs 
Eens in een watersloot; 

Zes waren kleintjes, weet-je 1 
De zevende was groot. 

De grote was de moeder, 
De moedcr van die zes. 

Zij leerdc 't zestal zingen 
En gaf ze altijd Jes. 

Eens kregcn zij vakarisie, 
H et was zo warm en droog ; 

Toen klornmen zij naar boven 
De s1ootwal uit, heel hoog ! 

Hoog voor een k1kker, vat-.fe ? 
Want kikkers zj jn maar klein .. 

Daar zagen ze een gedierte 
Z6 groot ! Wat zou dat zijn-? 

D-- hoe I" . d • , l.X)t;- • zo riep e os toen, 
,, Wat zoeken jullie hied" 

Plons ! allen weer in 't water; 
,,0 , Moeder! wat een dier !" 
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,,Een dier ? En was het groter, 
V eel groter nog dan ik ?" 

,,0 ja ! Kwak-kwak ! veel groter, 
En dan zo vreeslik dik ?" 

En moeder blaast, versta-je ? 
Zod.at haar keelt je zwelt ; 

En denkt zich ijslik dik nu, 
Zo dik als de os in 't veld. 

Maar al de kleint jes lachten 
En hadden heel veel schik ; 

,,Neen, moeder, veel, veel groter 
En dan zo dik, zo dik ! " 

En verder wil ze blazen, 
Ze blaast zich vreeslik op; 

Maar werd niet groter, weet-je ? 
't Bleef alles in de krop ! 

Daar kwam papa aanzwemmen, 
Recht op het troepje los; 

,,Och, moeder, spaar je moeite, 
Geen kikker wordt een os ! " 



.q . 

UE FO\TEl.\ . 

VIER EN T\VINTIGSTE LES. 

1. I h~t regent ht1i ten. J)uiwnderi droppr l:
;·allen. lloor. hoe kletteren ze op hct <lak. H e1 
,, as :d ie~ di·oo~. het'l <lruog. Het gras hcgc.1n 
rlor te \Yo rd en, de hce::;tf'Tl '' erdcn magcr. D1 ' 

hJaren nm de bomer1 viele11 aJ, 10 droog was her . 
. \J.anr 1111 regent het \\"t-X' I" en wor<lt. alles nat . 
~p()('<lig z11 I hct gra.s gr()('ll zijn, dan klln·nen de 
beestcn weer volop etcnt en 'rnrde11 zij weldra vet. 

2. - Een warerdnippel valt. op do grond. 
I )iep, heel diep zinh-t h ij weg. 'Ylaar daar onder 
in de gron<l is hij zo alkcu, daarorn gaat hij 
<lieper en d ieper. Ej r1<lelik ontrnoct hi j l'Pl. 

a ode re '' <t terdroppcl. 
:t-., He, maat , waar ga jij naar loe !' . 

vraagt de cne d roppel a.an de andere. 
,. lk we<:t lwt niet, ga je rnee f' 
.. HeeJ g rnag. Tk ,. j rid bet nieb Jckker, zo 

a lleen in c.lr <lo!!kere g rond. f:n zo gaan ze 
samcn. Telkens oritmoeten zc andere droppeb 
r u nog nndere en die gaan alle met hen lllL.'C . 

. ,Wij \rillen rrn de zon eens zien," zeggen 
tij tot elk<i ar. La ten we een gat in d~ grond 
horen." 

4.-En dat doen ze ! .'.'\u k1mnc11 ze de zo1.1 

,,·pe r zien en hot hoerlikc lieht. R oe mooi g roe11 
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·u fris i;-; alles. De clroppels klateren van bl i j d 
;chap. 

,, 11.e," zegt een meisje, ,, ik heh zo'n d orst . 
l k ga even hij de fontcin drinkcn." 

Hoe helder en fris !::; het water. 

VIJF EN TWINT.IGSTE LES. 

DE \iIEFWSU IERJC E HOK. 
A. 

1.- l 11 on.s hui~ is een mooie ka.rner. ~·nn~, 
tis het Zondag is, mogen we er binnen Komen. 
\nders hlijft de deur toe. Aan de m1111r har1gcr1 
11ooie platen. en het vlocrklee<l is zo dik, dat 
11en 't nict horen ka.n, als er iemand in de kamer 
oopt. Tcgen de rnuur ha.ngt een grote spicgcl. 
Hij :;ta.at bijna op de grond, zo g root is hij. 

2.--,,Kinderc)n," zegt Ma altijd, ,,jull ic mo· 
~en n iet in de rnooic kamor spelen boor ! lk ben 
'.o bang, dat. jullie de ::;picgcl zullen brcken." 

\1.aar kleine Jan <loet 11iet ;tltijd wat .M.a 
'.egt. Hi j is al een grote jongen van zcs jaar. 

:3. Van<laag is Ma naar hct dorp gegaan, 
·r raar kleine Jan moet thuis hlijven. Hij had 
mi.ten in hct za11d gespeel<l. 

,, Hlij f rnaar thuis." lteeft Ma gezegd, ,, jP 
l<mt te vnil" 

Dat vindt <Jan niet prctt.ig, hij wil lievcr mee 
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·n fris i:; alks. De droppels klate're11 van ulijd 
' C'b:tp. 

I l " ,...i. e" 'e ·k helJ zo'n dor:-;t . ,, e, zetsi· een nt ,i:;.I ,, . ,1" . _ 

I k ga even hij de fontcin drinkcn." 
Hoe helder en fri s -is het "·ater. 

VIJF EN TWINTIGSTE LES. 

DE ~IEUWSC !ERICE HOK. 
A. 

1. - In ons \rnis is een mooie k;Hnet'. S.nm:;, 
J l~ het Zon<lag is, mogen we er bin nen Kornen . 
. \nder:-; hlijft de deu r toe. Aan de mu11r hangen 
ri 1ooje platen, en het vlocrklced is 1.0 <lik, dat 
111e11 't niet horen kan, a1s c.r iema11d in de kamer 
loopt. Tcgen de rnuur hangt ecn grotr spiegel. 
Hij staat bijna op de grond, zo groot is hi,i . 

2. -,,Kinderen," zegt Ma. altijd , ., j11llie mo · 
gen nie1 ill de mooie kamer ::;pelcn hoor ! Ik hen 
w hang, <lat jullie <le :->piegel zu lien breken." 

:Yfaar k leirte Jan doet 11iet a.Itij<l wat Ma 
1egt. Hij is al een grote jongen van zes jaar . 

:i. - V a.nda.ag is Ma na.ar het dorp gegaan, 
rncta.r kleine Jan moot thuis bljjvcn. Hij had 
bllite11 in het zand gespceld. 

,, 131 i j f maar t lrn is," hecf t M.a gezegd, ., ji~ 

hent te vu il." 
Dat vindt ,Jan niet. prettig, hij wil liever mee 
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naar ' t dorp. ~faar hij i:; tbui:; en hij blij ft thui:;;. 
4.- Eerst huilt J·an ecri beetje, rnaa,r.· da.L.i 

vvordt hij stil. 
,,Ik zal eens in de spiegel gaan kijken, of 

.ik zo .,,-uil hen," den.kt onze vricnd. 
Zaehtjcs gaat hij uaar bi nnen~ niema.nd ziet 

hem. Stilletjes op zijn teneu loopt hij n<lar d (' 
kamcr. lJ ij wcet wel da.t. hij er uiet in tnag gaan . 
. ~~r hij doet het toch, want, \Yeet je, .Jan i:
..soms ondeugend. 

DE \'"IEUWSGfERfGE BOK. 
B. 

,,Jan, .Jan ,'' roept. een jonge11 buiten, ,,korn 
je weer spcJen ?" 

De deur van de mooie kamer is al open. 
,,J a, ik kom," roept ,1 an, maar .hij vergeet 

de deur dicht tc doen . 
2.- Buiten op het erf looµt een hok. Dit 

heet Stootkop. Stootkop is zeer nicu wsgierig en 
hij wi] allcs in de wereld zicn. Hij is nog nooit 
in cen b.u is gew~t,,/ Rij wit graa.g weten, hoc 
.een mensehuis er van binnen uitziet. Hij gaat 
.door de aehterdeur in de gang. ~ Wacht! daar 
~iet hij een deur open staan. 

3.--,,lk moet even zicn, wat daar achter i8," 
.denkt ons bokje. 1 

Hij ga.at naar hinnen.lrrij ruikt aan de stoe-
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loopt h ij venkr de karnel' in. \Iaar wat ziet hjj 
daa.r? Er i:S flog cen bok in de kamer. 

1. ,, Wat. doe j ij daa.r , lel"ike bok," <h~nkt 
;;;;toot.kop. H ij lllligt zijn kop voorover, rnaar dat 
doet de andere hok ook. \" u w01·dt 8tootkop 
k\vaad. llij loop! op de andere bok toe, hij st<1at 
up zijn achterpotcn on stoot ... rinkfr1kinjinking ... 
Jaar ligt de spiegel op <le grnnd. 

5.- -W a.t \·erder gebenrd is, zal jk rna.ar niet 
\'ertellen. ,Jantje heeft '3 avonds \\·t:er gchatld , 
iat wa~ bvccrnaal. F:er:;t toer1 Ma-11<1:.<lr hct dorp 
~ing en ook toen \1a tcrug k\rnn1. . ~faar bij komt 
riooit weer alleeri i rt <le rnooic karner. 
·t lJnit~ -L~cshot:k H 



ZES EN TWINTIGSTE LES. 

EK;.\J VREEMDELING. 

1. -liet is a.voud. De gordijne11 zijn toe en 
de lamp is aangc:;tokcn. 

W ij zit ten alien om de ta.fel in de huiska
rner. Vader leest de krant, moedcr :=;topt onzc 
kou:'len en mijn zusje en ik makcn ous huiswcrk 
\'OOr morgen. Uct is a11aat. De klok slaat aeht. 
uur. llct is bijna tijd om naar bed te gaan. 

~. - -Uinnen is het iekkcr warm, daar brandt 
de haard, maar buiten waait de wind. Het is 
winter. JJllrrr ! het is niet lckker nu buiten te 
lopcn, vooral niet wnder een wa.rme jas. 

,,Ma," zegt Zus, ,,er wordt geklopt." 
,,Och neen, kiI1d," zegt Ma, ,,<lat doet de 

wind." 
,, Nu hoor ik het ook," zegt Pa, ,,w ie zou dat 

zijn ?" 

~~- -Onze hond hegint le hlaffen . Het is 
zeker geen bckende. 

Vader staat op en gaat door de gang naar 
de voordeur. Even later komt hij terug. 

,,Het is een vrecmde man," zegt. Pa, ,,hij 
vraagt om mer te slapen. Hij is arm en heeft 
geen geld. Het is zo koud buiten." 

4.- - Vader kijkt moeder even aan. Zij knikt 



van ja. Dan gaat vader weer \H~g en komt. samen 
met de man hinnen. 

,,Heb je al gegeten ?" vraaI-,"1. vader. 
,,.Neeu, rnenc,-er, ik lieb nog niets gehad." 
.Ma staat dadelik op en geeft de arme man 

een kop warrne koff ie. Dat smaakt lckker, als 
meu koud is. llij krijgt ook iets te etcn. Wat is 
de arme man blij. De tra.nen staan hem in de 
ogen. 

ZEVEN EN TWINTIGSTE LES. 

DE LUIA.AHD. 

,,] ,aat ons nog spclcn," zei klei11e Piet, 
., Mijn huiswerk maak ik 1m nog niet; 

'k Za.1 't stra.ks wel doen, of van a vond nog ; 
ln minder dan een uurtje doe ik het toch." 

De avond komt en Piet heeft vaak: 
.,'t Is net zo goed als ik 't morgen rnaak," 

Zo bromt hij , ,,'k sta. voor de ZOU nog op 
En doc mijn werk dan in galop !" 

Ei, Piet ? voor de zon nog op ? 
En dan je werk doen in galop ? 

Tk mocht wel eens zien, 
Hoe dat zal geschien. 
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De volge11uu morgen roept mocder hem vroeg, 
Maar Pict had nog lang niet vau 't slapcn ger.ocg. 

En 't was waariik ha.If acht, 
Toon Pict uit de slaapkamer kwam, 

Haastig moest ct.en, en toen een vracbt 
Ongemaak t huiswer k naar school meena.m _, 

Daar kreeg hi.i strnf; en verrliena , nict waad 
't Oude spreekwoord js toch maa.r waar : 

W at je hcdcn kan hezorgcn, 
Mag niet uitgcstcld tot morge11. 

ACHT EN TWlNTIGSTE LES. 

OP D.E SPE l•:J, PL.\AT~. 

1.-· ,Jan en Piet gaan op sehooL Zij z1.1n 
vricndjes en w speJcn aitijd hoot prctti.g, maar 
sorn::; hehhen zij ruz.ic, en dan vechtcn zjj . 

Achter de school i::-1 de spcclplaats. Als hct 
een uur is, gaat de school uit en spelen de kin
deren daa r. Er grocit een notehoorn. 

,,Kindorcn," hccft de ondorwijzc r gezcgd. 
,,.Tullie mocten niet in <ic boom klimmcn en no
ten plukken. Eet. de notcn rnaar , (lie op de grond 
1iggeu." 

2. ,Jan en Pier zij n nog aa11 hct spelen. 
,,Uaar ligt. een noot !" roept ,Jan . 
,,Tk zie Lem ook," rocpt Piet. 
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Piet raa.pt <le nont op en steekt horn in de 
zak. 

,,Dat is mijn noot," zegt .Jan, ,,ik hcb hem 
bet eerst gezien." 

,,~een, bij is van mij," zegt Piet ,,,ik heb 
hem opgcraapt." 

En zo gaat het maar door. Piet zegt: ,,Het 
is mi j n noot, en Jan zegt ook : ,, De noot is 

.. '' van TnIJ. 

:l.- Daar kornt eon grote jongen aan . 
. , \Vat. is hier te doen ?" vraagt hij. 
,, Piet heeff een noot in. de zak en die noot 

is van uiij," zcgt Jan. 
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,,Dat is nict waar, de noot is van mij. J k 
heb hem opgeraapt." 

En daar begint ere twist opnieuw. 
,,Geef de noot hier," zegt de grote jongen, 

,,ik zal zeggen van wie de noot is." 
4.- Hij heemt de noot in de hand en kraakt 

de noot in twee he1f ten. 
,,De ene dop is van Pi et : hij heef t de noot 

opgeraapt. De tweede dop is van ,Jan : lfri heeft 
de noot het eerst gezien." 

,,E11 jk neem de pit voor mij11 moeite." 
Lachend steekt de jongen de pit irl de mond 

en ect hem op. Dan loopt hij verder . 

. :. 

.NEGEN EN TWINTIGSTE LES. 

BOONTJE KOMT OM ZitJN LOONTSE. 

1.-0p de werf voor het lmis spelen twee 
jonge hondcn. Het zijn Tom en Rruno. Hoor 
eens, wat een geraas ! Zij hollen heen en weer, 
dat het stof hoog opv liegt. Wat bebben zij een 
pret. Vooral Tom, die hlaft zo hard, zo hard, 
dat je hem wel een uur ver Im.n horen. Hij keft 
tegcn iedereen. · 

2.-Zelfs de dappere hoenderhaan is bang 
voor hem. Kijk eens, hoe parmantig. Zijn staa.rt 
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stcekt hij in de lucht, zijn voorpoten voorni_t. 
Flij zegt zekcr: ,,Haan, wat doe jc hier '? Dat is 
rnijn pJek." En de haan stapt gauw weg. Met 
Tom kan hij njet vt-'Chten, die wordt al te groot 
en te stcrk. 

3. - Hier komt een kaffer aa:n; ·zowaar hij 
wil hem in de henen bijten. De kaffer bukt om 
een klip op te rapen. Daa.r :IB Tom bang voor. 
Zo'n klip doet zeer, dat weet Tom. Weg is hij 
om de hoek. Maar spoed..ig komt Tom weer kij 
ken. Hij kan niet lang stil blijven. De ezel komt 
nu over het erf, hij gaat naar de spruit om te 
drinken. 

4.-,,Kcf, kef, kef ! !" daa.r is Tom weer. 
Maar de ezel hlijft niet staan. Hij kent Tom 
al; hij doet net, alsof Tom er niet is. Tom vindt 
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dat niet goed. ,,Zo'n domme ezel," den.kt hij . Hij 
vliegt op de ezel af, en begint nog harder te 
blaffen. Maar de ezel loopt rustig dOGr. Hij 
draait even zijn kop om. Een oor steekt hij in de 
hoogte, het andere laat pij hangen. 

5.- Hoe boo~o!d -~qnrnu. Hij springt op 
de ezel toe om heifite bijten':" .... maa:r hij is aan 
het verkeerde adres ! 

Hup, d?-ar gaat de poot van de ezel in de 
lucht, pats, daar vliegt Tom. Hij jankt van pijn. 

En als hij nu voortaan de ezel ziet komen, 
dan verdwijnt hij vlug om de hoek en is zo stil 
als een muis. 

DERTIGSTE LES. 

EEN . JO~GEN, DIE ROKEN WIL. 

A. 

1.-Sarel is pas acht jaar oud . Hij heeft 
een zweep gehad, maar die heeft hij verruild 
voor een pijp. Vader heeft een pijp. Oom heeft 
een pijp, en zijn ou-boet heeft een pijp. Waarom 
Sarel niet? 

,,Nu moet ik ook eens roken," denkt hij. 
2.- 0p een plank in de zon ligt wat tabak. 

Vader heeft de tabak daar gelegd om te drogeri. 
Stilletjes neemt Sarel een beetje en stopt zijn 
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pijp. );,ater, als niemand hem ziet, zal hij ZIJn 
pijp aa1:1.steken. 

3. Het is a vond en Sarel moet .de beesten 
uit het veld gaan: ha1en. Nu kan hij onder weg 
eYen roken. Hij steekt zijn pijp op. 

Het schijnt wel een grasbrand : zulke dikke 
1rolken rook blaast Sare} uit zijn mond. Het 
duurt niet lang, of Sa!el steekt zijn pijp in de 
zak. Hij is pas half leeg. 

4.-Sarel wordt zo naar. Het is net alsof 
alles in de rondte draait. Zijn hoofd is zo zwaar 
en zijn benen zijn zo licht. Hij kan niet meer 
lopen. ~ "' _ ::.(_ 

( . __,, 
~ 



EEX J O:\"GE:\", DIE ROKE~ "-IL. 

B. 

1.-Het >Yordt donker en Sarel is nog niet 
thuis. 

,, W aar Sarel toch blij f t met de heesten,'· 
zegt zijn Yader, die in de kraal is. ,,Ik moet een3 
gaan kijken." 

~et over de bult vindt vader hem .Sarel ligt 
in het gras. Hij is doodsbleek en beweegt niet. 

,,Sarel, Sarel, wat scheelt er aau ?" vraagt 
vader. E ven doet Sarel zijn ogen open en zegt. 

,,Ik hen zo ziek. Ik heh zo'n piin in mijn 
hoofd." 

,,Hoe kornt dat dan ?" vraagt Yader. 
2.- ,,Ik, ik-ik-heb gerookt. Maar een 

. . . '' prJpJe. 
,,Gerookt en waar krijg je een pijp en hoe 

kom je aan tabak ?" 
Ja, nu moet Sarel vertellen, wat hij gedaan 

heeft. Vader neemt hem op en draagt hem naar 
huis. Dadelik moet hij naar bed. 

3.- 0nze vriend heeft niet meer gerookt 
en zijn pijp heeft hij niet meer gezien. Dat i3 
maar goed ook. En als ou-boet hem eens vraagt: 
,,Sarel, wil je geen pijp stoppen ?", dan zegt hi.i 
.. Neen, dank je. Ik rook nog niet ." 
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EEN EN DERTIGSTE LES. 

DE JAKH.ALS E~ DE DRUIVEX. 

Een wingerd, tegen 't huis geplant, 
Zond lange ranken uit ; 

Die hingen over t raliewerk 
En droegen prachtig fruit. 

Wat zijn die t rossen mooi gekleurd ! 
Hoe lachen zij je aan ! 

Je nam wel graag een tros of wat, 
Liet men je vrij begaan. 

Zo dacht vriend J akhals ook, die lang 
Reeds daar gezeten had, 

En, daar hij tamelik hongerig was, 
Graag wat te eten had. 

Nu springt hij tegen 't paalwerk op 
En hapt heel gretig naar 

De druiven buiten zijn bereik ; 
Maar wie bespiedt hem daar ? 

Dat is de trouwe waakhond, die 
Ilem ill de gaten had, 

En nu met zware bromstem vraagt : 
.. Zeg, J akhals ! zoek je wat ?" 
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,,Wou jij soms druiven stelen, man? 
Dat grapje kost je duur !" 

,,Ach neen !" zegt Jakhals, ,,brom maar niet, 
Ik lust jou slechte druiven niet ; 

Ze zijn me veel te zuur !" 

TWEE EN DERTIGSTE LES. 

SCHOOLZIEK. 

1.- 0nze Jan is weer ziek ge\veest. De dok 
ter kon hem niet helpen, maar Ma htJeft hen 
bet.er gemaakt. 's Morgens begint het altijd. Da1 
zitten we aan tafel om te ontbij ten . Jan krijg 
plotseling pijn, nu in zijn hoofd, dan in de be 
nen. Soms krijgt hij tandpijn, dan weer oorpijn 

,,Een ziek kind kan niet naar school gaan,' 
zegt Ma, en Jan blijft thuis. 's Middags gaat di 
school uit en komen we terug. Dan is Jan wee: 
gezond en speelt buiten. 

2.-V andaag is het ook weer zo. Opeen: 
krijgt Jan tandpijn. Hij schreeuwt en huilt z< 
hard, dat men het wel een kwartier ver horeI 
kan. Hij diukt de hand tegen de wang. Armi 
jongen, wat heeft hij een pijn ! 

,,Naar bed," zegt Ma, ,;een ziek kind moe
naar bed." 
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3.- Dat doet Jan. ~Ia stopt hem warm toe. 
\ u kan Jan beter worden. 

,,Ma, Ma," roept Jan om tien uur, ,, ik ben nu 
teter. Ik wil er uit. Mag ik opstaan ?" 

Maar dat wil ~1a niet hebben. 

,,Een ziek kind rnoet in bed blijYen, anders 
ornt de pijn terug." 

,,Maar ~Ia, ik hen gezond. Ik voel niets 
1eer." 

,,J a, IDIJil jongen, ik ken die ziekte goed. 
e moet in bed blijYen." 

4.-En Jan blijft, ~aar hij is. Hij mag 
iet opstaan. PPppffff - wat is het "Warm in 
~. J an begint te huilen. Niets helpt. Hij is in 
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3.-Dat doet Jan . .Ma stopt hem \\·arm t oe. 
~ u kan Jan beter worden. 

,)fa, Ma," roept Jan om tien uur . ,,ik ben nu 
beter. Ik wil er uit. l\lag ik opstaan ?'' 

Maar dat wil ::Yfa niet hebben. 

,,Een ziek kind moet in bed bli j ,·en, ander:3 
~omt de pijn terug.'' 

,,Maar }la, ik ben gezond. Ik rnel niets 
:oeer." 

,,Ja. mijn jongen, ik ken d ie ziekte goed . 
fo moet in bed blij \·en." 

4.-En Jan blijft , \\aar hij i:3. Hij mag 
liet opstaan. PPppffff - \•;at is het '.•arm in 
)ed. Jan begint te huilen. ~iets helpt. Hij is i n 
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bed en hij blijft in bed. Maar de volgende mor· 
gen heeft Jan geen pijn meer. Hij gaat met zijr 
broers mee naar school. Hij is geheel beter. 

Wie kan IJlij zeggen, welke ziekte J antjE 
gehad heeft ? 

DRIE EN DERTIGSTE LES 

HET V ARKEN EN DE HOND. • 
A. 

1.-Het is Kerstmis. In de huiskamer staat 
een mooie kerstbg?m. . Moeder heeft hem daar 
gezet, omdat er feffi;\is. Kijk, hoe helder bran· 
den de kaarsjes en hoe mooi blinken de goudeu 
sterretjes tussen de takken. Het is waarlik heel, 
heel mooi. 

2.-De kinderen zingen mooie versjes . en 
dan krijgen zij <!-lier lei pakjes; daarin zijn pre
sentjes : V oor Wim een mooi boek, voor Trum 
een grote pop en voor Hendrik is er ook een 
pakje. Wat zou daar in zijn ? 

3.-0, wat lekker. Een varken van suiker en 
een hond van sjokolade. Nu kan Hendrik smul
len ! Maar vanavond heeft hij genoeg lekkers 
gegeten en daarom bewaart hij zijn present tot 
morgen. Nu is het tijd om naar bed te gaan. Als 
hij morgen wakker wordt, zal hij zijn hond wel 
eens proeven. 
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4.-Hij zet de hond en het varken naast 
ijn bed op het tafelt je . 

.,Als d&t varken nu eens lopen kon, net als 
et varken buiten in het hok, dat zou a-ardig 
tjn," denkt Hendrik, nu hij in bed stapt. 

Zijn Ma komt even naar hem kijken en 
:gt : ,,Slaap maar lekker en pas op, dat je var
en niet weg loopt." 

HET "'L\.RKE~ EK DE HOND. 

B. 

!.-Hendrik blijft alleen in de kamer. Hij 
m zijn varken en zijn hond goed zien. W at 
n mooi staartje heeft het, net een 1.'"Urketrek-
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ker. Maar wat is dat? Daar wil de hond het var
ken in de staart bijten. Hoor eens, hoe knort het . 
Het loopt hard over de tafel en de hond loopt 
het achterna. Wat een geraas maken die twee. 

. 2.-0nze Hendrik ·weet niet, wat hij ziet. 
Zo'n suikerva.rken en zo'n sjokolade hond kun
nen ook lopen. W el, da.t is snaaks. 

Bijna heeft de hond het varken te pakken. 
Neen, nog niet. Hap, daar heeft hij de staart. 
Kijk eens, hoe trekt hij. Het sta.artje wordt 
zo recht als de staart van een koe. Wat lmort 
<lat varken nu. Nog harder trekt de hond. Hij 
steekt zijn voorpoten vooruit om bet.er te kun
nen trekken. 

3.-1faar het varken wil niet achteruit. 
Krak t daar breekt de staart. De hond ligt op 
zijn rug. Zonder staart springt het varken de 
tafel af, en holt door de kamer. 

,,Houd het, houd het," schreellwt Hendrik. 
,,Wat is er ?" roept zijn broer, die in dezelf

de kamer slaapt, ,,waarom schreeuw je zo hard ?'' 
Nu is Hendrik wakker. Zijn hond en zijn 

varken staan er nog. 
,,Ik heh zeker gedroomd," zegt Hendrik tot 

zijn broer. 
,,Ja," zegt hij , ,,dat komt van al de plum

pud<ling, die je gegeten hebt." 
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VIER EN DERTIGSTE LES. 

REGEN. 

1. Na hitte en droogte 
Komt onweder op, 

En de aarde drinh."t gretig 
De vallende drop. 

2. Nu heffen de bloemen 
Het hoof d blij weer op, 

En openen dankbaar 
Hun zwellende knop. 

3. Nu juichen de kind'ren : 
,,Kom regen, val neer ! 

We zullen niet smelten, 
Wij wachten naar meer !" 

4. Het vee huppelt blij nu 
In 't geurige gras, 

En 't schijnt, of het mmmer 
Zo vrolik nog was. 

5. Zo'n regen brengt zegen, 
Gezondheid, genot ; 

Breng daarvoor uw dank aa 11 
U w Schepper, uw God'. 

i Ua ie-Leesboek II 



STIJL-0 EFENINGEN. 

EERSTE LES. 

WIM: NEE~1T EEK BAD. 

A. 
l. 

1. Hoe laat is het ? 
2. Hoe la.at gaat de school uit ? 
3. Hoe laat begint de school ? . 
4. Wie gaan naar huis ? 
5. Hoe lopen ze ? 
6. Maar hoe loopt W im ? 
7. Waar woont Wim ? 
8. W aar staan de bomen ? 
9. W aar heeft het vogeltje zijn nestje '! 

Vul in: 

Er zijn ...... in een boeketas. 
Er zijn . . . . . . in een nest. 
Er is ..... . in een dam. 
Het vogeltje heeft zijn nestje in .... . . 
De bomen staan aan . ... . . 
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WIM NEEMT EEX BAD. 

B. 
A. 

1. Wat zijn er in een nestje 1 
2. Wat is er in de dam ? 
3. Hoe is de dam ·? 
4. Hoe klimt Wim in de ouom 1 
5. Hoe kruipt bij op de tak ? 
6. Wat doet de tak nu ·? 

7. Wie valt in het water ? 
8. Wat roept Wim ? 
9. Hoe worden de kleren van W1m 1= 

B . 
IK NEEM EEN BAD. 

Ik ga naar de badkamer. Het bad is leeg . 
Ik draai de kraan open. Het water loopt in het 
bad. Ik draai de kraan toe. Ik stap in het bad . 
Brrr, het water is koud. 

Schrijf dit over, maar zet er boven : Je 
Peemt een bad, en dan: ,,Hij neemt een bad".· 

Ik draai 
Ik stap 
Ik ga 

Je draait 
Je stapt 
Je gaat 

Hij draait 
Hij stapt 
Hij gaat 
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TWEEDE LES. 

BIJ DE KRAAL. 
4. 

1 . Hoe l~at gaat de zon onder ? 
2. Hoe laat komt de zon op ~ 
3. Wat doen de koeien ? 
4. W aar zijn de kalf jes ? 
5. W aar staat de paal 1 
6. Wat doet Piet en wat doet Jan ? 
7. Welke kleur heeft de melk? 
8. Hoe smaakt de melk ? 
9. Wat doet het vee in het veld 1 

10. Wat groeit er in het veld ? 

1. Yul in: 

Er is .. .... in de em.mer. 
Er zijn .. ... . in een hok. 
H et vee gaat naar ... .. . 
De koe staat vast aan . ... . . 

.. 
' · 

IK BEN EEN BOER. 

Ik hen een hoer. Ik heh koeien en paarden. 
k ga naar de kraal. Ik maak de koe vast aan 
en paal. Ik neem de emmer in mijn hand. I k 
1elk de koe. De melk loopt in de em.mer. Het is 
laar. Th: ga weer naar huis. 

-· 
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• Schrijf dit over, maar zet er boven: ,,J e 

/ bent een hoer" en dan: ,,Hij is een hoer.·· 
Ik hen je bent hij is 
Ik heh je hebt hij heeft 
Ik maak je maakt · hij maakt 
Ik neem je neemt hij neemt 
Ik melk je melh.-r hij melkt 

DERDE LES. 

V Al~ EE~ VOS EN EEN R_-\.A.F. 
B. 

1. Wat steelt de raaf? 
2. Wat is de raaf daarom ~ 
3. Wat zoekt hij eerst en wat doet hij dan ? 
4. Maar wie komt daar ? 
5. Wie ziet de vos op de tak? 
6. Wat denkt de vos? 
7. Wat zegt de vos? 
8. Kan de raaf zingen ? 
9. Hoe is de stem van een raaf ? 

10. Wat doet hij wijd open? 
11. Wat doet de kaas? 
12. Welke kleur heeft de raaf ? 

B . Vulin: 

Een raaf zingt lelik, maar een kanarie zingt ..... . 
De raaf was dom, maar de vos was ..... . 
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De raaf heeft een sna vel, de vos heeft een .... . ~ 
Devos krijgt alles, maar de raaf krijgt ..... . 
De raaf vliegt, de vos ..... . 

C. 
IK HEB HONGER. 

Ik heh honger. Ik wil iets eten. Ik ga naar 
de kombnis. Ik zie een stuk kaas. Ik houd veel 
van kaas. Ik eet de kaas op. Ik loop weg. 

Schrijf dit over, maar zet er boven: Je hebt 
honger--en dan: ,, Hij heeft honger". 

Ik wil je wilt hij wil 
Ik zie je ziet hij ziet 
Ik houd van je houdt van hij houdt van 
Ik eet je eet hij eet 
[k loop je loopt hij loopt 

YIERDE LES. 

MIJN KONIJNTJES. 

4. Vul in : 

l . Mijn konijntjes zitten in . . . . . . achter 
2. Het deurtje is ... ... , de tralies zijn ____ .. 
3. Het bed van mijn konijntjes is .. _ .. . 
t Een konijn is ... . .. , het. andere konijn is ...... 
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5. Ze eten ... ... en ...... en ook ... ... dat vin-
den ze . . .. . . 

6. Ze hebben vier poten ; twee ... .. . en twee . .. . . 
7. Ze knnnen goed ... ... hun voorpoten zijn . .... . 

en hun achterpoten zijn ... .. . 

B. Yul in : 

A. 

Een konijntje is een klein konijn. 
Een eitje is . .. . . . 
Een kalfje is ..... . 
Een hokje is ..... . 
Een huisje is .... . . 
Een nestje is ... .. . 
Een jongentje is een kleine jongen. 
Een taf eltje is ..... . 
Een vinkje is .... . . 
Een stoeltje is .. ... . 
Een zweepje is ..... . 

VIJFDE LES. 

DE TRAA1. 

1. Wat staat boven de les ? 
2. 
3. 
4. 

W aar woont Herman 1 
Waar woon jij 1 

· W aar is Herman nooit geweest ? 
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5. Waar hen jij nooit geweest ? 
6. Hoe laat gaan ze naar de stad? 
7. Wta heeft Herman nooit gezien 1 

8. W aar ziet Herman een tram ? 
9. Hoe gaat de tram? 

10. Wat doet de bel nu en dan ? 

Wat trekken zij t 

De muil trekt ..... . 
De os trekt ... .. . 
Het paard trekt ..... . 
De ezel trekt ..... . 
De lokomotief trekt ..... . 

ZESDE LES. 

VLIEG EN SPIN. 
Vul in: 

Het was ..... . Een vliegje sliep in ...... De 
n scheen in ...... Het vliegje werd ...... Het 
:i.akte . . . . . . schoon en wilde toen . . . . . . v liegen. 
aar het venster was . . . . . . Daar kwam iemand 
maakt.e .... . . open. Een spin had buiten ... . . . 

ij loerde op ...... Toen kwam de vlieg en vloog 
. . . . . . van . . . . . . De spin maakte . . . . . . dood. 

rme vlieg ! 
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B. 

IK WORD W AKK.ER. 

Ik slaap in mijn slaapkamer. Ik word wak
ker, als de zon schijnt. Ik sta op en maak: het 
raam open. Ik ga naar de badkamer. Ik: was 
mij en ga dan naar buiten. Ik speel daar in de 
frisse lucht. 

Schrijf dit over en zet er boven: ,,Je wordt 
wakker, en dan : ,,hij wordt wakker". 

A. 

Ik slaap 
Ik was mij 
Ik speel 

je slaapt 
je wast je 
je speelt 

ZEYENDE LES. 

hij slaapt 
hij wast zich 
hij speelt 

MET DE OSSEW AGEN. 

I. Wat staat boven aan de les ? 
2. Wat doet de haan ? 
3. W anneer kraait de haan ? 
4. Hoe laat komt de zon op ? 
5. Wie slapen nu nog ? 
6. Wie zijn al wakker ? 
7. Wat heeft Vader geschoren? 
8. Waarmee brengt Vader de wol naar 

de markt ? 
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9. Op welke dag gaan de jongens met 
vader mee ? 

10. Wie trekken de wagen ? 
11. Hoe zijn de ossen ? 
12. W aar zitten de jongens ? 
13. Wat brengt Vader uit het dorp mee ? 

i . Vul in : 

De mensen in het dorp slapen nog, maar de 
tensen op de plaats zijn al ... .. . 

De jongens gaan vroeg naar het dorp en 
omen . . . . . . terug. 

Overdag schijnt de zon ; in de nacht schijnt 
.. . . W einig werk en veel eten maken een os vet, 
.... werk en . . . . . . eten maken een os mager. 

De ossen lopen .. .... de wagen, de jongens 
" :n . . . . . . de wagen en vader loopt naast ... .. . 

De wagen gaat .... .. naar het dorp en komt 
eg terug. 

ACHTSTE LES. 

EEN SLIMME RAT. 

1. Wie is nog wakker? 
2. W aarom loopt hij in het huis rond ? 
3. W aa.r is de winke1 ? 
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4. Wat kan men in een winkel zien ? 
5. Wat is er in het vat ? 
6. W aar is wat stroop gernorst ? 
7. W at doet de rat nu ? 
8. Kan hij de stroop bereiken ? 
9. Wat doet hij nu met zijn staart? 

10. Hoe is de staart nu? 

fl . Vul in: 

In huis .. .. .. : rnaar de rat is . . . . .. 
Bij het huis .. ... . 
Op de vloer van de winkel . .. .. . 
In het vat ..... . 
Op het vat .. . .. . 
Door de opening .. . .. . 
Dan likt hij de stroop van . . . .. . 

NEGENDE LES. 

IN HET VOORJAAR. 
A. 

1. Wie is de gehele winter ziek geweest? 
2. Waarom moest zij in huis blijven? 
3. Hoe is het nu buiten ? 
4. W aarin zit Hester nu? 
5. W aar groeien de bloemen ? 
6. Wat doet Mina? 
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7. Waarom mag Hester niet te lang bui
ten zitten? 

8. Wat doet zij nu iedere morgen ! 
9. Hoe wordt zij nu spoedig weer ? 

10. Wie kan nu weer met haar spelen? 

1. Vul in: 

In de winter is het koud, maar in de zomer 
; het . .... . 

In de winter zijn er weinig bloemen, maar 
' de zomer zijn er ..... . 

De lucht is . ... .. en de zonneschijn is .. ... . 
Mina is sterk, Hester is ... .. . 
Hester is ziek, Mina is . . ... . 

TIENDE LES. 

JAN EN HET VARKEN. 

1. Hoe laat moet Jan naar bed ? 
2. Maar wat wil hij doen ? 
3. Hoe laat moet hij 's morgens opstaan? 
4. Maar wat doet hij dan ? 
5. Wanneer gaan de hoenders slapen '? 
6. W anneer komen de hoenders uit het 

hok? 
7. Waarop gelijkt Jan ? 
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8. Maar wat wil hij niet zijn ? 
9. Wat doet hij daarom ? 

B. Vul in: 

Als het 's avonds .. ... . uur is, dan zegt Ma 
tot Jan: ,, . ... .. " 

11aar Jan . . . . . . niet, hi j moet nog . .... . 
en ...... Hij wil niet naar ...... maar hij wil 
. . .. .. blijven. A1s het morgen is, dan roept Ma : 
J " a J ·1 I

0 et h" · ·1 · ,, an, . . . . . . ma r an WI n . . . . . . I J WI m .. .. . 
blijven. Zijn zusje is al . .. . . . en zijn vader .. ... . 
Jan is net als een ..... . 

. Trekt men dat dier aan zijn oor, dan wil 
het .. .. .. en het wil vooruit, als men het aan .. .. . . 
trekt. 

ELFDE LES. 

ONZE HOENDERS. 
A. 

1. Wat staat er boven de les ? 
2. W aar is het erf ? 
3. W aar slapen de hoenders ? 
4. W anneer worden zij wakker ? 
5. Wat eten de hoenders ? 
6. W aarom is de haan niet bang ? 
7. Wie kwam eens het erf op stappen ? 
8. Wat deed onze haan toen ? 
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9. Hoe ziet een haan er uit, als hij vecht ! 
10. w at deed de oude haan na het gevecht r 

B. 
~IIJN HOE:\TDERS. 

Ik lig nog in mijn bed, maar ik slaap niet. 
:neer. Ik hen wakker. Ik hoor de ha.an kraaien. 
Ik st.a op en ga naar de kombuis. Ik haal wat 
voer voor mijn hoenders, en ga dan naar buiten. 
fk strooi het hoendervoer op de grond en mijn 
h( •enders pikken het op. 

Schrijf dit over, maar zet er boven: ,,Je 
hoenders'' - en dan : ,,Zijn hoenders". 

Ik lig Ik hoor Ik haal 
je ligt je hoort je haalt 
hij ligt hij hoort hij haalt 

Ik slaap 
je slaapt 
hij slaapt 

4. 

Ik sta 
je staat 
hij staat 

TWAALFDE LES. 

HET RIJWIEL. 

Ik strooi 
je strooit 
hij strooit 

1. Wat krijgt Jan van zijn oom? 
2. W aarom kri jgt Jan het vandaag t 
3. Wat wil hij nu dadelik leren 1 
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4 . Wat is moeilik 1 
5. Wat is gemakkelik ·? 

6. Wie helpt hem ? 
1. Wie heeft ook een rijwiel ? 
8. Moet hij nog leren rijden ? 
9. Wie brengt soms een brief voor vader 

naar de post? 
10. Waarom gaat mijn broer naar de post 1 

11. Wat doet hij om hard te trappen? 
12. Hoe ver is het lopen naar het postkan-

toor ? . 
13. Hoe ver is het rijden naar het postkan

toor? 

De namen van de dagen zij: Maandag, 
Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Za
t.erdag, Zondag. 

Yul eens in : 

Vandaag is het 
Gisteren was het ... .. . 

-=-Eergisteren was het ..... . 
Morgen is het .. ... . 
Overmorgen is het .. .. . . 
Over drie dagen is het .... . . 
Drie dagen geleden was het 
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DERTIENDE LES. 

ZWE:M1V.1EN LEREK. 

A. 

1. Hoe oud is Anton? 
2. Hoe oud ben jij ? 
3. Wat wil .:illton leren ? 
4. 
5. 
6. 

Waar zwemmen zijn grote broers? 
Hoe zwemt Anton met zijn broers ? 
Wat vraagt Anton aan zijn vader ? 

7. Wat doen de vissen? 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Hebben de vissen leren zwemmen? 
W aar mag Anton vandaag zwemmen? 
W aar speelt Anton dikwels ? 
Hoe is het water in de ri vier ? 
Wat doet Anton nu? 
Waar legt hij zijn kleren ? 
Wat doet hij dan ? 

B. Vul in : 

De vissen zwemmen in de ri vier. 
De jongen speelt .. .... de rivier. 
De vogel vliegt . .... . de rivier. 
Zijn broers gaan . ..... de rivier . 
.. Anton woont ...... het dorp. 
De rivier is ... ... het dorp. 
De kar gaat ...... het dorp. 

6 Unie-leesboek II 

• 
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ZWEMMEN LEREN. 

B. 
A. 

1. Wat moet Anton met armen en benen doen ? 
2. W aar gaat hij kopje onder ? 
3. Wat komt er in zijn oren ? 
4. Wat roept Anton nu? 
5. Waar is de hoer? 
6. Wie ziet de hoer in de rivier ? 
7. Wat doet hij nu haastig ? 
8. W aar brengt hij Anton heen ? 
9. Welke straf krijgt Anton ? 

10. Wat doet 's avonds de broer van Anton? 

B . M aak zinnen met : 

1. Naar huis. 6. 's Morgens. 
2. N aar school 7. 's Avonds. 
3. Naar bed. 8. 's Middags. 
4. Naar het dorp. 9. 's N achts. 
5. Naar de deur. 

YEERTIENDE LES. 

DE SPIN EN DE ZIJDEWORM. 

A. Vul in: 

1. De zijdeworm spint langza~. ma.ar de 
spin spint ..... . 
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2. De draad van de spin is zwak, maar de 
draad van de zijdeworm is ..... . 

3. Het weefsel van de zijworm duurt lang, 
maar het weefsel van de spin duurt . . . . . . · 

4. De zijdeworm werkt op zijn gemak, 
maar de spin werkt h ..... . 

5. De spin werkt milluten, maar de zijde-. 
worm werkt . .... . 

B. Wat doen ~ij? 

A, 

De spin 
De zijdeworm 
De slang 
De vogel 
De vis 
De ·haas 
De eend 
Dehond 

kruipt 
loo pt 
zwemt 
springt 
vliegt 

YIJF-TIENDE LES. 

EEN VERRA.AL ZON1lER EIND. 

1. Hoe laat moeten de kinderen naar bed ? 
2. Wat doet Oom 's avonds ? 
3. Wat vraagt Marie ? 
4. W aar· woonde de koning ? 
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5. Wat moest hij hebben voor de winter? 
6. W aarom bouwde hij een schuur? 
7. Hoe groot was de schuur ? 
8. W aarom was er een gaatje in het dak ? 
9. Waar vlogen de sprinkhanen ? 

10. Wat zagen de sprinkhanen ? 
11. Wat gebeurde er toen ? 

B. Vul i n: 

Een sprinkhaan vliegt ... .. . 
Een vis zwemt . .... . 
Oom zit .. .. . . 
Dekoning woont ..... . 
Het dak is ..... . 
Het kind slaapt ..... . 
De lucht is ..... . 
De schuur staat ..... . 

ZESTIENDE L ES. 

EEN BRIEF. 
A. 

1. V oor wie is de brief ? 
2. Wie heeft de brief geschreven ? 
3. W aar woont Dirk en waar woont J an ? 
4. Wat is de vader van Jan ? 
5. Wat heeft hij voor Jan gekocht ? 

( 
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6. W aar gaat Jan zwemmen ? 
7. Wat vraagt hij in zijn brief? 
8. Wat kunnen ze dan samen doen ? 
9. Wat is er in de rivier? 

10. Hoe laat vertrekt de trein ? 
11. Hoe laat komt hij aan? 
12. Wie zal aan de stasie zijn ? 

B. -V ul in wat zij doen : 

(Schieten, drinken, eten, zwemmen, van-
gen, rijden.) 

A. 

Jan en Piet ...... op paarden. 
Zij .... .. in de rivier . . 
Zij . . . . . . vogels. 
Zij ...... vruchten. 
Zij .... .. melk. 
Zij ..... . VIS. 

ZEYENTIENDE LES. 

HET ANTWOORD. 

1. Wat vraagt Dirk aan zijn vader ? 
2. Wat moet hij aan Jan schrijven ? 
3. Waar wil Dirk zo graag eens zijn ? 

.. 4. Hoe laat gaat hij op reis ? 
5. Wat neemt hij mee ? 
6. W aarin is de brief ? 
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7. Wat staat er op het koevert ? 
8. Wie doet de brief op de post? 
9. W aar is het postkantoor ? 

10. Wie brengt de brief naar Jan? 

B. 
IK SCHRIJF EEN BRIEF. 

vlk neem een. vel papier. Ik doop mijn pen 
in de inkt. Ik schrijf de datum. Dan zet ik de 
naam van mijn vriend er boven. Als zijn brief 
klaar is, doe ik hem in een koevert. Ik schrijf het 
adres en plak er een postzegel op. Dan breng ik 
de brief naar de post. v 

Schrijf dit over, maar zet er boven : ,,Je 
schrijft een brief," en dan : ,,Zij schrijft een 
brief." 

Doe ik 
breng ik 
Mijn brief 
Mijn vriend 

Leer <lit: 
A. 

Doe je 
breng.je 
je brief 
je vriend 

ACHTTIENDE LES. 

Doet zij 
brengt zij 
haar brief 
haar vriendin 

Th: hen in de tuin. 
. Te bent in de tuin. 
Hij is in de tuin. 

Wij zijn in de tuin. 
Jullie zijn in de tuin . 
Zij zijn in de tuin. 
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Ik heb een bloern. Wij hebben een bloem. 
J ullie hebe-en een bloem. 
Zij hebben een bloem. 

J e hebt een bloem. 
Hij heeft een bloern. 

B. Sch.ri.jf nu voluit : 

A. 

1. Ik hen op straat. 
2. Ik hen op school. 
3. Ik heb een zweep. 
4. Ik: heb een lei. 

NEGEN.TIENDE LES. 

KAT EN MUIS. 

1. Hoe heet het versje ? 
2. Wie zit op de loer ? 
3. W aarop loert hi j ? 
4. W aaraan knabbelde de muis ? 
5. W aarvan snoept hij nu ? 
6. Wat wilde de kat met de muis doen 1 
7. Maar wat doet de muis vlug ? 
8. Hoe is de kat, nu hij de muis niet ge

vangen heeft ? 

B. Yul eens in : 

De ka t loert "P ..... . 
De muis bijt in ... . . . 
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De rat snoept van ..... . 
De kat luistert naar .... . . 
Ret konijn knabbelt aan ..... . 

'fWINTIGSTE LES. 

HET H.A..ASJE. 

1. Hoe zijn de or~n vap een haas? 
2. Hoe kan een h~pringen? 
3. Waar woont het1 jo~ge haasje~ 4. Waarom kan he~ inet alleen Ultgaan ? 
5. 
6. 
~ '. 
8. 
9. 

Waar moet het h~asje blijven zitten? 
W aar mag het njet lopen ? 
Wat doet de jager met zijn geweer ? 
Hoe is het buiten in het veld? 
Hoe schijnt de zon? 

10. 

~ 11. 
~12. 

13. 

Hoe is het hoge gras ? 
Wat gr oeien i'bi de tuin ? 
Wie staat daa~? 
Wie is dood-? · 

B . Vul in: 

Een haas springt uit ... .. , hij gaat naar ... .. 
In de tuin groeien .. .... D ar wil de haas van de 
kool ...... Een jager ziet ..... H ij neemt ..... . 
Hij .... .. de haas doo . 
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EEN EN TWINTIGSTE LES. 

DE V AKANSIE. 

A. A. 

fl Wie komt thuis? 
2. Wat vindt Piet heerlik: ? 
4t In welk~rd zit hij nu? 
~ In ,wclke standaard zal 'hij het volgende 
j~ar~ ? 

5. H~ IS zijn rapport ? 
6. Wat zegt zijn vader van het rapport? 
V.Waar gaat Piet nu in de vakansie naar toe ? 

tS: Hoo- is h,.et aan het strand ? 
9. Wat ka:rlrnen daar doe"n. ? ( 

----------- \_ B. H oe is het? 
/~ / 

AaP. ~et s~~and is het-:--.~.. helder. · 
Het ·weer l:::i ... ... d. V 

De lucht is . . . . . . li rlik/ 
De vaka?s~---lratm-~ 
De zee 1s . . . . . . prettig. 
Het water is...... mooiv 

DE V AKAl~SIE. 
A. B. 

1. W aar ziet men de mensen lopen? 
2. Wie spelen in het zand en wat maken zij ? 
3. Hoe is het weer? 
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4. Wat ziet Piet in de verte ? 
5. W aar gaat dat schip naar toe ? 
6. W aar is de ezeljongen ? 
7. Hoeveel kost het om op de ezel te rijden? · 
8. Wie klimt op de ezel ? 
9. Wat roept Piet en wat roept zijn zusje ? 

10. Hoe is· de vakansie va.n Piet geweest ? 

B. Wat doen zij? 

(V aren, -lopen, spelen ?) 

De kinderen ? het kind ? 
De mensen ? de mens ? 
De ezels ? de ezel ? 
De schepen ? het schip ? 

C. W aar zijn .zij? 
.tJ' an zit op de ezel. 
~e boot vaart .... . . 
,A)?)e kinderen spelen .. . . . . 
.J.,Ifet meisje ~oopt ..... . 
'iflet strand is . . . . . . . 

TWEE EN TWINTIGSTE LES. 

EEN BRIEFJE VA!.~ DIRK. AAl~ ZIJN 
VADER. 

A. 
l. Wie heeft deze brief geschreven ? 
2. Aan wie is deze brief geschreven ? 
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3. W aar is Dirk nu '! 
4. W aar is zijn vader '! 
5. Wat schrijft Dirk boven aan de brief? 
6. W aar reden ze eerst en waar bvamen 

ze toen? 
7. Wat kan Dirk veel eten? 
8. Hoeveel vissen heeft hij gevangen '? 

9. W aar vangt hij die vissen? 
10. W aar is het heerlik om te zwemmen '! 
11. Wie kan het beste zwemmen ? 
12. Wat schrijft Dirk onder aan zijn brief? 

B. Vulin: 

EEN BRIEF Vk~ VADER AAN DIRK. 

(Schrijf de datum hier.) 

Lieve Dirk. 

Ik heh je brief . ..... Ik ivnd het goed, dat 
.. ... Pas maar op, dat je niet in de rivier .. : ~ .. 
Wij zijn hier alien g ...... Je moet niet .... .. 
worden van al dat vruchten eten. Nu, ~-re 
jongen, eindig ik met de ...... groeten aan ..... . 
en ... ... , ook van je Ma en je ..... . 

Je 1.. .... 

VADER 
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KIKKER EK OS. 
A. 

B. 

1. Hoe heet het versje? 
2. W aar woonden de kikkers ? 
:3. Wat deed de moeder ? 
4. v.,r aarom kregen de kikkertjes vakansie? 
5. Wat deden zij toen? 
6. Wie zagen zij op het veld ? 
7. Waarom werden de kikkertjes bang ? 
8. Wat zeiden zij tegen hun moeder ? 
9. Wat deed de moeder toen? 

10. Maar wat wordt een kikvors nooit? 

IK WOON IN EEN RUIS. 
Ik woon in een huis. Mijn moeder woont er 

ook. 's Avonds komt mijn vader van zijn werk 
thuis. Ik maak dan mijn huiswerk en ik ga om 
half negen naar bed. A1s ik vakansie krijg, ga 
ik naar mijn oom in Pretoria. Ik heb daar veel 
pret. 

Schrijf dit over, maar zet er boven : ,,Je 
woont in een huis" en dan : ,,Hij woont in een 
huis". 

Ik woon 
ik krijg 
ik heb 

Je woont 
je krijgt 
je hebt 

Hij woont 
hij krijgt 
hij heeft 



91 

YIER EN TWINTIGSTE LES. 

DE FO~TEIN. 

A. 
I. Wat is het opschrift ? 
2. Wat doet het buiten ? 
3. Wat doen de droppels op het dak ? 
4. Hoe was het v66r de regen ?--

5. Hoe is het na de regen ? 
6. W aar zijn de waterdroppels 1 
7. Wat boren zij in de grond ? 
8. Wat zien zij daar buiten ? 
9. Hoe is het water in de rivier ? 

10. Wat zegt het meisje ? 

B. 
VOOR DE REGEN. 

De grond is drQog. Het gras is dor. De 
koeien en de ossen zijn mager. Er is niets voor 
}en te eten. De dam is ondiep, er is bijna g13en 
water in. De lucht is drukkend. De regen komt. 

Schrijf dit m'er, maar zet er boven: ,}fa de 
regen", en verander de sch.uin gedrukte woorden. 

-'>· 
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1. 
2. 
3. 
4. 
,.. 
<>. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

VIJF EN TWINTIGSTE LES. 

DE NIEUWSGIERIGE BOK. 

A.. 

Wat is er in het huis ? 
W anneer mogen we er binnen komen ? 
W aar hangen de platen ? 
W aar hangt de spiegel? 
Hoe dik is het vloerkleed? 
Hoe groot is de spiegel? 
W aarvoor is Ma bang, als we in de mooie 
kamer spelen ? 
Hoe oud is kleine Jan ? 
Is hlj altijd gehoorzaam ? 
Waarom moet kleine Jan thuis blijven ? 
W aarom wil hij in de spiegel gaan kij
ken? 

B. Hoe zijn zij? 

De kamer ? 
De plaat ? 
Het v loerkleed ? 
De spiegel? 
Kleine · Jan ? 

C. Waar zijn zij ? 

De mooie kamer ? 
De mooie platen ? 
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De grote spiegel? 
De· kleine Jan? 
Het dikke vloerkleed? 

DE NIEUWSGIERIG} BQK----~ 
B. 

l. W ie loo pt buiten op het erf ? 
2. Hoe is Stootkop ? 
3. W aar is hij nog nooit geweest? 
4. Hoe komt hij in de gang? . 
5. Wat ziet hij daar? 
6. Wat doet hij in de mooie kamer ? _f 
7. Wie ziet J:iij daar in de spieg~V 
8. Wat doet de bok in de spiegel ? 
9. En wat doet Stootkop? 

10. Hoeveel maal heeft Jantje ge~uild T 
11. Wanneer huilde hij de eerste ~aal? 
12. Wanneer huilde hij de tweede}Iia~l? 

B. W aar wonen ·zij? 

De mens ? 
De bok? 
Het paard ? 
De ezel? 
De hond? 
De vogel? 
De rat? 
Dekat? 
De muis? 

in een hok. · 
in een huis . . , 
in een nest_ 
in een stal. 
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ZES EN TWINTIGSTE LES. 

EEN VREEMDELING. 

1. Hoe is het in de kamer ? 
2. Wie zitten in de huiskamer ? 
3. Wat doet Vader, wat doet :Ma en wat 

doet zus 1 
4. Hoe laat is het? 
5. Hoe is het binnen, maar hoe is het bui-

ten ? 
6. Wat begint de hond te doen ? 
7. Wat doet Vader nu? 
8. Wie heeft er aan de deur geklopt ? 
9. Wat vraagt de vreerndeling? 

10. Hoe is hij en wat heeft hij ? 
11. Wie komt nu met Pa birmen? 
12. Wat geeft Ma hem? 
13. Hoe is nu de arme man? 

B. Vulin: 

Binnen is het warm, maar buiten ..... . 
Buiten is het donker, maar binnen ..... . 
Binn.en brandt de kachel, maa-r buiten ..... . 

C . Wat doen zij? 
De wind ? 
De lamp ? 
De haard ? 
De klok ? 

Vader ? 
Moeder ? 
Het zusje 1 
De hond? 
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ZEYEN EN TWINTIGSTE LES. 

DE LUIAA.RD. 
4. 

1. Wat sta.a.t er bo\'·en de les ? 
2. Wie is de luiaard ? 
3. W anneer zal Piet zijn huiswerk doen ? 
4. Maar wat doet hij 's avonds ? 
5. Hoe laat zal hij opstaan? 
6. W anneer roept Moeder hem ? 
7. Hoe laat stond Piet op ? 
8. Waarom kreeg hij straf? 

B. 
MIJN HUISWERK. 

Ik wil nu spelen. Vanavond doe ik mij n 
lmiswerk, voordat ik naar bed ga. Ik ga dan sla
pen en sta morgen vroeg op. Ik neem dan ·mijn 
bad en kleed mij aan. Ik ontbijt clan en ga naar 
;chool. 

Schrijf dit over, maar zet er boven : ,,Je 
b.uiswerk'', en clan: ,,Zijn huiswerk". 

A.CHT EN TWINTIGSTE LES. 

OP DE SPEELPLAATS. 
4. 

1. Wie gaan op school ? 
2. Hoe spelen ze altijd? 

1 Uaie-leesboek II 
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3. ~faar wat hebben ze soms ? 
4. W aar is de speelplaats? 
5. W anneer spelen de kinderen daar ! 
6. Wat groeit er? 
7. Wat heeft de onderwijzer gezegd ? 
8. Wat doen Jan en Piet? 
9. Wie raapt een noot op? 

10. Wat doet Piet met de noot ? 
11. Wat zegt Jan en wat zegt Piet ? 
12. Wie komt er aan? 
13. Wat zegt hij tot de jongens ? 
14. Wat doet hij dan met de noot? 
15. V oor wie zijn de doppen ? 
16. Maar wie eet de noot op ? 

B. Waar zijn zij ? 

De school? 
De jongens ? 
De speelplaat s ? 
De onderwi j zer ? 
De noteboom ? 

Je huis ? 
De noot? 
De vogel ? 
De pit ? 
Dehond ? 

C. Y oten groeien aan een noteboom. 

Wat groeien aan : 
Een pereboom, een appelboom, een lemoen

boom, een perzikboom, een pruimeboom ? 
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NEGEN EN TWINTIGSTE LES. 

BOONTJE ·KOMT OM ZIJN LOONTJE. 

A. 
1. Hoe heten de honden ? 
2. Wat doen zij op de werf ? 
3. Hoe hard blaft Tom ? 
4. Wie is ook bang voor hem ? 
5. W aarom kan de haan niet met Tom 

vechten ? 
6. Wie is niet bang voor Tom ? 
7. Waarom is Tom bang voor de kaffer? 
.8. Wat gaat de ezel doen ? 
9. Wat doet de ezel, als hij de hond hoort 

blaffen? 
10. Waarom wordt Tom boos op de ezel ? 
11. Wat wil Tom nu doen? 
12. Maar wat doet de ezel met zijn poot? 

B. W aar zijn zij? 

De werf '? 
De spruit ? 
Dehaan ? 
De ezel? 
De honden ? 

Het oor ? 
De kaffer? 
Het huis? 
De klip? 
Het stof? 
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DERTIGSTE LES. 

EEN JO.NGEN, DIE ROKEN WIL. 

A. 
A. 

1. Hoe oud is Sarel ? 
2. W aar is zijn zweep nu ? 
3. Waarom wil Sarel een pijp hebben? 
4. Wat doet Vader met zijn pijp ? 
5. Wat rookt Vader ? 
6. "\\T aarom ligt de tabak in de zon ? 
7. W at steelt Sarel nu ? . 
8. Wanneer moet Sarel de beesten·halen? 
9. Waar zijn de beesten ?· . 

10. Wat doet Sarel onderweg ? 

B Vul in : 

.Met een zweep klaf_Jt men. 
Uit een pijp cfC{J{1f; '}-n):/}"~. · 

~fot een lepel .f/J.., . "l'Yt£1i1 
Met een rijwiel rdf Pl f~ "Y)'"\i/1 L 
Uit een glas .d~nl{t ·n~ 
~f kl' ·i_,m~ 
.L\ et een r Ip .{!. {t;Oi v 
Met een ploez.:V:. :YYV./f"\,. 
Met een eg if.. .. "Yf\..l./Y'v 
Met een graaf /;_ . :":}y\....{/Y\,, 



A. 

8. 

99 

EEN JO.NGEN, DIE ROKEN WIL. 

B. 

1. Wat zegt zijn vader ? 
2. Waar vindt Vader zijn zoon ? 
3. Hoe is Sarel? 
4. W aar heeft Sarel pijn ? 
5. Hoe komt <lat ? 
6. Wat vertelt Sarel aan zijn vader ? 
7. Hoe komt Sarel thuis 1 
8. Wat heeft hij nooit meer gedaan? 
9. Wat vraagt zijn broer hem soms ? 

10: Wat antwoordt hij dan? 

IK WIL ROKEN. 

Ik heb een zweep. Ik verruil mijn zweep 
voor een pijp. Ik neem tabak. De tabak is van 
Tiijn vader. Ik ga naar buiten achter de schuur. 
[k stop mijn pijp. Ik steek hem op. Ik rook en 
Jlaas de rook uit mijn mond. Ik vind hetniet 
lekker. Ik steek mijn pijp in mijn i'ak. Ik: rook 
1ooit meer. 

Schrijf dit over, maar zet er boven 1: ,,Je wilt 
k " d H.. ·1 k " ~o en , en an : ,, I J WI ro en . 
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Ik verruil Tk stop Ik steek op 
je verruilt je stopt je steekt op 
hij verruiit. hij stopt hij steekt op 

Ik rook Ik blaas Ik vind 
je rookt je blaast je vindt 
hiJ rookt hij blaast hij vindt 

EEN EN DERTIGSTE LES. 

A . Vul in : 

1. Een druivewingerd groeit ...... (W aar 1) 
2. Daaraan hangen . . . . . . (Wat?) 
3. Een jakhals wil wat ... ... eten. 
4. Hij springt in de hoogte, maar de drui-

ven zijn buiten ..... . 
5. Nu loopt de jakhals weg en zegt: ,, ... , .. 

B. W aar zijn zij? 
De druiven ? 
De wingerd ? 
Het paalwerk ? 
De jakhals? 

De hond? 
Het huis? 
Het hondehok ? · 

TWEE EN DERTIGSTE LES. 

SCHOOLZIEK. 

1. Wanneer ontbijt Jan r 
· 2. W aar zit hij dan ? 
3. Waar krijgt hij pijn ? 
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4. Wie kan niet naar school gaan? 
5. Hoe laat gaat de school uit ? 
6. I s Jan dan nog ziek ? 
7. Wat doet Jari dan ? 
8. Waarom schreeuwt _Jan vandaag? 
9. Hoe hard huilt hij ? 

10. Waarom moet Jan nu naar bed? 
11. Wat doet Ma ? 
12. . Wat wi1 Jan om tien uur. doen ? 

Yul in: 

1. Wie niet ziek is, is ..... . 
2. 's Morgens gaat de school aan, 's mid-

dags ..... . 
3. Een gezond kind speelt buiten, maar 'n 

ziek kind . ... . . 
4. 's Nachts slaap ik, maar overdag .. ... . 

DRIE EN DERTIGSTE LES. 

HET V ARKEN EN DE HOND . 
.A.. 

1. Welke maand van het jaar is het? 
2. Wat heeft Ma in de huiskamer gezet 1 
3. Wat doen de kaarsjes ? 
4. Hoe blinken de sterretjes ? 
5. Wat zingen de kinderen ? 
6. Wat krijgt Wim en wat krijgt Hendrik? 
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7. Wat is er in het pakje ? 
8. Wat moet Hendrik nu gaan doen ? 
9. W anneer zal hij zijn lekkers eten ? 

10. Waar zet hij de hond en het varken ? 
11. Wat denkt Hendrik, als hij in bed stapt '. 
12. Wat zegt zijn Ma? 

B . Vul eens in: 
In een huis zijn veel kamers: 

De kamer, waar men slaapt, is de .... . . 
De kamer, waar men eet, is de ... . . . 
De kamer, waar men zit, is de ..... . 
De kamer, waar men 'n bad neemt, is de . .. . 
De kamer; waar men kookt, is de .... . . 

HET V ARKEN EN DE HOND. 

A. B. 

1. Hoe is het staartje van het varken ? 
2. Wat wil de hond doen ? 
3. Wie knort ? 
4. Wat doet het varken nu ? 
5. Wie loopt het achterna? 
6. W aarom steekt de hond zijn voorpoten 

vooruit ? 
7. Wat doet de staart en hoe ligt de hond ? 
8. W aar is het varken nu ? 
9. Wat roept Hendrik ? 

10. Wat heeft Hendrik gedaan ? 
11. En wat zegt zijn broer ? (,,Het komt .. . ") 
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\Vat brandt ? Wat blinkt ? Wie zingen? Wie 
jt 1 Wie knort ? Wat breekt? Wie springt '! 
l"ie schreeuwt? Wie droomt ? Wie praat ? · 

VIER EN DE RTIGSTE LES. 

DE REGEN. 

1. Wat staat er boven het versje? 
2. Hoe zijn de bloemen voor de r egen ? 
3. Hoe zijn de bloemen na de regen ? 
4. Hoe is de grond voor de regen ? 
5. Hoe is de grond na de regen ? 
6. Hoe is het vee voor de regen ? 
7. Hoe wordt het vee na de regen? 
8. Wat brengt de regen ? 
9. Wanneer regent het veel in Transvaal ? 

10. In welke maand valt er bijna nooit 
regen? 

Vitl in: 

Het is droog geweest, maar nu komt 
ie droppels vallen op . . . . . . De grond was .. .... , 
1aar nu wordt hij ...... De waterput was ...... , 
:aar nu wordt hij ... ... Het gras was .. .... , maar 
ll wordt het ... ... De boeren zijn blij, nu ... : . . 
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