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Opdracht 1

de taart van kit

kit de kat is een kok.
ze kookt en bakt veel.
op een dag gaat ze naar haas.
dag haas, zegt kit.
ik nam een taart voor je mee.

een taart? zegt haas.
lust ik dat wel?
neem maar een hap! zegt kit.

maar haas tuurt naar de taart.
wat is dat? zegt haas.
dat is een bes, zegt kit.
en wat is dat? het is wit!
dat is room, zegt kit.
dan zegt haas: en dat daar? 
dat is een peen, zegt kit.

oo! zegt haas.
een peen lust ik wel!
en haas neemt een hap van de taart.
mmm! 

Technisch leesniveau: begin groep 3 
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Opdracht 1
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maak de taart van kit:

Technisch leesniveau: begin groep 3 
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Opdracht 2
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ra ra, wat doe ik voor werk?

ik woon in een groot huis.
om mijn huis ligt de wei, een groot stuk land.
op dat land staat hier en daar een koe.
ik ga heel vroeg uit bed en dan melk ik die. 

ik ben een   

ik ben al groot, en mijn baan is leuk.
ik ben heel vaak op school.
dan leg ik iets uit of wijs ik op het bord.
ik ben dol op elk kind in de klas. 

ik ben een   

Technisch leesniveau: midden groep 3 
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ik kook vaak en daar ben ik goed in.
ik maak graag soep, vlees of friet.
op mijn hoofd draag ik een muts,
dan valt mijn haar niet in je soep! 

ik ben een   



Opdracht 3
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Wat een mop!

Er komt een man bij de dokter.
Op zijn hoofd zit een kikker.
De dokter vraagt: ‘O jee, wat is er aan de hand?’ 
Waarop de kikker antwoordt:
‘Dokter, ik heb een heel grote bult op mijn billen...’

Technisch leesniveau: eind groep 3 
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Een schilder krijgt een mooie opdracht:
hij moet strepen verven op de weg.
De eerste dag schildert hij 200 meter aan strepen.
De tweede dag schildert hij 100 meter aan strepen.
En de derde dag schildert hij nog maar 50 meter aan strepen.
Zijn baas vraagt: 
‘Hoe komt het dat je steeds minder schildert?’
Waarop de schilder zegt: ‘Tja, dat is toch niet zo gek?
Ik moet steeds verder terug lopen naar de verfpot!’  

De klas van Marit krijgt les van een agent.
De agent laat een foto zien van een boef.
‘Deze boef zoeken we al heel lang,’ zegt hij.
Marit vraagt: ‘Is dat een echte foto van die boef?’
De agent antwoordt: ‘Ja, we zoeken heel hard naar hem.’
Waarop Marit zegt: 
‘Waarom hield u hem dan niet aan toen u de foto maakte?’



Opdracht 4
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Schrijf een brief 
Lees eerst wat er bij opdracht A en opdracht B staat.
Maak dan de opdracht die je het leukst vindt.

Opdracht A
Bedenk een beroep dat je leuk lijkt en schrijf een brief.
Je schrijft de brief aan iemand die dat beroep heeft,
maar je hoeft die niet in het echt te kennen.
In je brief kun je vertellen wat je al weet over het beroep,
en vragen stellen over dingen die je nog niet weet.
Bijvoorbeeld zo:

Beste schrijver,

Het lijkt mij heel leuk om ook schrijver te worden.
Of misschien ben ik dat al, want ik schrijf ook.
Laatst schreef ik een verhaal over een jongen
die door de tijd reist en dan een dino tegen komt.
Maar ik weet niet zo goed hoe het verder moet.
Hoe komt een schrijver op een idee voor een verhaal?
En hoe zorg je ervoor dat je verhaal in de boekwinkel komt?

Groetjes van Pelle

Opdracht B
Schrijf een brief aan jezelf in de toekomst. 
Bedenk hoe je zou willen dat je leven is als je groot bent.
Waar droom je van? Wat wil je later doen?
Je kunt alles bedenken wat je leuk vindt!
Bijvoorbeeld zo:

Lieve mij,

Als je dit leest ben je al heel oud.
Ik denk dat je nu zelf al kinderen hebt.
En samen met je kinderen reis je vast de wereld rond 
om op te treden met je circus.
Jullie wonen dan in een hele grote tent 
met een luchtballon eraan.
Ik hoop dat je circus veel bezoekers krijgt.

Liefs van mezelf

Technisch leesniveau: begin groep 4 
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Opdracht 4
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Schrijf hier je brief: 

Technisch leesniveau: begin groep 4 
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Opdracht 5
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Zoek de beroepen

Zoek de woorden en zet er een streep door.
Van hoog naar laag, en van links naar rechts.

acteur
bewaker
dj
gids

imker
juf
kapper
kok

model
ober
tekenaar
zanger

k j u f z i m b

a e g e a m m e

p k i s n k o w

p o d d g e d a

e k s j e r e k

r o b e r t l e

t e k e n a a r

e r a c t e u r

De letters waar nog geen streep door staat, vormen samen nog een beroep.
Schrijf dat beroep hier op: 

Technisch leesniveau: midden groep 4 
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Opdracht 6
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Recept voor bananenbrood

Heb je er altijd al van gedroomd om kok te worden?
Grijp dan nu je kans!
Volg dit recept om bananenbrood te maken en laat het iedereen proeven.
Ze zullen allemaal denken dat je een echte kok bent!

Wat heb je nodig voor 10 porties?
• 3 bananen (zo rijp mogelijk!)
• 250 gram bloem
• 2 theelepels bakpoeder
• 3 eieren
• 150 gram suiker
• 115 gram boter
• een beetje citroensap

Hoe maak je het?
• Prak de bananen in een grote kom fijn met een vork.
• Vraag een volwassene om de boter te smelten in een pannetje.
• Maak het beslag door de bananenpuree te mengen  
 met de bloem, het bakpoeder, de eieren, de suiker,  
 het citroensap en de zachte boter. 
• Smeer een bakvorm in met een beetje boter.
• Schep het bananenbeslag in de bakvorm.
• Verwarm de oven voor op 180 graden.
• Bak het bananenbrood in circa 60 minuten af in de oven.
• Om te controleren of het brood gaar is,  
 kun je er een satéprikker in steken.
 – Als de prikker er schoon uit komt, is het gaar.
 –  Als er wat beslag aan de prikker kleeft,  

moet het nog even in de oven.
• Snijd het bananenbrood in plakjes als het is afgekoeld.
• Eet smakelijk!

Technisch leesniveau: eind groep 4 
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Opdracht 7
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Alle (te) gekke beroepen verzamelen!

Er zijn heel veel beroepen die je later kunt uitoefenen. 
Je kunt natuurlijk schrijver worden, of dokter, piloot, advocaat, 
schilder, zanger of kok in een restaurant. 
Maar wist je dat er nog heel veel andere beroepen bestaan, 
waar je misschien nog nooit van hebt gehoord?
Lees eerst de beschrijvingen van de drie (te) gekke beroepen. 
Welk beroep lijkt jou het leukst? Zet een rondje om 1, 2 of 3.
Geef dan antwoord op de vraag op de volgende bladzijde. 

1. Waterglijbaantester
Een waterglijbaantester test natuurlijk… waterglijbanen! 
In vakantieparken zijn vaak zwembaden met glijbanen, 
en die parken willen allemaal goede recensies krijgen. 
Een reisorganisatie heeft dus een nieuwe baan bedacht, 
waarvoor iemand zes maanden lang de hele wereld over reist 
om alle waterglijbanen van vakantieparken te testen. 
Let wel op dat je geen hoogtevrees hebt als je deze baan wilt. 
Je moet zelfs de allerhoogste en snelste glijbanen testen… 

2. Kattenvoerproever
Als je weleens een blikje kattenvoer hebt geopend, 
weet je als geen ander hoe vies dat ruikt… 
Maar wist je dat er mensen bestaan die voor hun werk dat voer 
proeven? 
Bij een luxe kattenvoerbedrijf hebben ze iemand aangenomen 
om te testen of het voer wel lekker genoeg is.
Deze professionele kattenvoerproever is erg blij met zijn werk. 
Wel zegt hij dat hij veel kauwgum moet nemen  
zodat hij niet zo erg uit zijn mond stinkt... 
Lijkt jou dit een leuke baan?

 

Technisch leesniveau: groep 5 
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Opdracht 7
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3. Professioneel bedspringer
Ken je het sprookje van de prinses op de erwt?
Daarin voelt een prinses door wel twintig matrassen
de erwt die onder het onderste matras ligt.
Deze prinses zou vast ook een heel goede bedspringer zijn!
Als bedspringer werk je voor een bedrijf dat matrassen maakt.
Met je voeten spoor je alle bultjes op die in het matras zitten.
Het is alleen niet de bedoeling dat je zo hard mogelijk op het 
matras springt.
Je moet namelijk een precies patroon volgen,
en op elk vakje in dat patroon mag je maar één keer springen.
Zou jij een goede bedspringer zijn, denk je?

Opdracht:
Kun je zelf ook nog een bijzonder beroep bedenken? 
Het mag zo gek zijn als je zelf wilt! 
Hoe zou je dag eruitzien als je dit beroep had?

Technisch leesniveau: groep 5 

11


