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Een lege dierentuin
door: Nathalie van Beek
Alle scholen zijn dicht.
Te veel mensen zijn ziek.
Er heerst griep.
Daarom blijven alle mensen thuis.
Het zwembad mag ook niet open.
En de bioscoop niet.
En het pretpark ook niet.
Ook de dierentuin is dicht.
Er zijn geen kinderen.
En ook geen grote mensen.
Alleen de dieren zijn er nog.
De dieren moeten wel eten.
Daarom is Dex ook in de dierentuin.
Hij voert de dieren elke dag.
En hij maakt de hokken schoon.
Dieren voeren duurt niet lang.
En hokken schoon maken ook niet.
Dus is Dex elke dag snel klaar.
Skribbel is er ook.
Skribbel is een eekhoorn.
En eekhoorns krijgen geen griep.
Dat is goed nieuws,
want anders was Dex alleen.
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Nu verveelt Dex zich niet.
Na het voeren en schoon maken,
doen Dex en Skribbel spelletjes.
Ze doen verstoppertje bij de tijgers.
Ze spelen tikkertje bij de beren.
En ze gaan wel honderd keer van de glijbaan,
want de speeltuin is toch leeg.
‘Van mij mag de dierentuin vaker dicht,’
zegt Skribbel.
Dex knikt.
‘Ja,’ zegt hij, ‘nu kunnen we fijn spelen.’
De volgende dag voert Dex weer alle dieren.
En hij speelt weer spelletjes met Skribbel.
De dag erna weer.
En de dag erna weer.
Op maandag is de dierentuin nog steeds dicht.
Dex en Skribbel vervelen zich.
‘Wil je verstoppertje doen?’ vraagt Dex.
‘Nee, ik heb geen zin,’ zegt Skribbel.
‘Wil je dan tikkertje doen?’ vraagt Dex.
‘Nee, ook niet,’ zegt Skribbel.
‘Zullen we van de glijbaan?’ vraagt Dex.
Skribbel zucht.
Hij wil niet meer spelen.
Hij heeft geen zin meer in de glijbaan.
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‘Nee,’ zegt Skribbel,
‘ik wil niks meer.’
‘Ik ook niet,’ zegt Dex.
‘Het leek eerst heel leuk,
een lege dierentuin.
Maar het is saai.
Ik mis de mensen.
Zelfs de kinderen die heel hard gillen.
Of mensen die afval op de grond gooien.’
‘Ik ook,’ zegt Skribbel.
‘Ik mis de mensen ook.
Zelfs de kinderen die aan mijn staart trekken.
En de kinderen die me de boom in jagen.’
Ze zijn even stil.
‘Hoe lang moet de dierentuin nog dicht?’ vraagt Skribbel.
‘Ik weet het niet,’ zegt Dex.
‘Eerst moet de griep weg zijn.
Dat duurt nog wel even.’
‘Oh…,’ zegt Skribbel en hij kijkt verdrietig.
Dex geeft hem een aai over zijn kop.
Dan bedenkt hij iets.
‘Ik weet waar je weer blij van wordt!’ roept Dex.
Hij springt op en rent weg.
Na een minuut komt hij terug.
In zijn handen heeft hij twee ijsjes.
‘Die worden nu toch niet verkocht,’ zegt Dex.
‘Lekker!’ zegt Skribbel. ‘Een geluk bij een ongeluk.’
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Leesbingo
Ik lees 15 minuten…

...buiten in de
tuin/op het
balkon

...op de trap

...in mijn pyjama

...met een
muziekje aan

...in mijn bed

...met een
zonnebril op

...met een
snoepje in mijn
mond

...voor
papa/mama/
zusje/broertje

...met iets op
mijn hoofd

...verkleed als
……………………

...na het eten

… voor mijn knuffel

...onder de tafel

...met twee
verschillende
sokken aan

...op een stapel
kussens

…
…………………………….
(verzin zelf iets
grappigs!)

Je hebt bingo als je één rij (van boven naar beneden, van links
naar rechts of schuin) vol hebt. Of lukt het jou om de hele
kaart vol te krijgen?
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Puzzel eend-regel
Kleur alleen de hokjes waar je een d in moet vullen in. Heb je de
puzzel af? Dan zie je wat je krijgt als beloning.

ein__

zwar__

bor__

wil__

han__

paar__

stou__

man__

kreef__

broo__

hoe__

plan__

woor__

kaar__

maan__

mon__

krij__

tan__

pun__

klee__

gla__

wors__

hon__

kou__

lan__

© Leestalent 2020

Rebussen
Een rebus is een soort woordpuzzel. Je moet letters van een woord
weghalen, toevoegen of vervangen. Daarna heb je een nieuw woord.
Bijvoorbeeld:

Probeer jij deze eens:

-l

b=z

bloem – l = boem

Hierna vind je nog meer rebussen.
Zet de oplossing telkens onderin het vakje.

-f

g=m
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i=u

k=r

m=s

b = gr
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Bonusopdrachten

+k

i=a,+s

t=w

kk = mm
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Moppen
Het is stil in de dierentuin.
Er zijn geen mensen.
De dierentuin is dicht.
Al bijna een maand.
De leeuw vindt het saai
De haai vindt het saai.
Elk dier verveelt zich.
Maar de aapjes niet.
De aapjes lachen heel hard.
Want de aapjes vertellen moppen!
Wil jij ze ook lezen?
Kijk dan snel verder.

Hond zonder poten
Hoe noem je een hond zonder poten?
Maakt niet uit hoe je hem noemt, hij komt toch niet als
je hem roept!
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Onbewoond eiland
Kees, Joost en Bart zitten vast op een onbewoond
eiland en ze vervelen zich rot. Dan spoelt er op een dag
een fles aan. Bart maakt hem open. Er zit een geest in:
ze mogen drie wensen doen. "Dat is makkelijk", zegt
Joost, "iedereen 1 wens!".
Joost begint en wenst: “ik verveel me dood ik wil naar
huis!” FLOEP en weg is ie! “Ik ook,” zegt Bart, FLOEP en
hij is ook weg! Kees zegt “Nou ik vind het eigenlijk wel
leuk hier maar het is nu zo saai. Ik wens dat Joost en
Bart weer terug zijn!”

Twee goudvissen
Twee goudvissen zwemmen in een kom.
Buiten regent het.
Zegt die ene goudvis tegen de andere: “gelukkig zitten
wij lekker droog!”

Rekenen
Mijn hond kan rekenen!
O, ja???
Ja! Als ik vraag hoeveel 4 min 4 is zegt ie niets.
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Circus
Een aap komt de kroeg binnen. Hij maakt een salto.
De meneer aan de bar vraagt: “waar heb je dat
geleerd?”
“In het circus,” zegt de aap.
Dan komt er nog een aap binnen. Hij maakt een
dubbele salto. De meneer aan de bar vraagt weer:
“waar heb je dat geleerd?”
“In het circus,” antwoordt ook deze aap.
Even later kwam een derde aap binnen. Hij maakt twee
salto's en landt in een handstand op de barkruk.
“Dat heb je zeker in het circus geleerd?” vraagt de
meneer aan de bar.
“Nee,” zegt de aap, “ik struikelde over de deurmat.”

Vreemde talen
Er staan drie schapen in de wei.
Zegt er eentje: "Woef, Woef"
Vraagt de ander verbaasd: "Wat doe jij nu?"
Zegt het eerste schaap: "Ik studeer vreemde talen!"

Paard
Hoe komt een wit paard uit de zwarte zee?
NAT!!
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Gebeten
Een slang vraagt aan een andere slang: “zijn wij
eigenlijk giftig?”
"Hoezo?" vraagt de andere slang.
Zegt die ene slang weer: "omdat ik op mijn tong
gebeten heb!"

Olifant
Waarom is een olifant groot, grijs en rond?
Als hij klein, wit en vierkant zou zijn, was hij een
suikerklontje.

Hai
Twee vissen ontmoeten elkaar in de zee.
Zegt de een: "Hai".
Antwoordt de ander geschrokken: "Waar?"

Vlekken
Er zaten eens twee koeien in bad.
Vroeg de ene: "Geef de zeep eens; ik krijg mijn vlekken
er niet af!”
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