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Ukkies1

Ben Bus rijdt door Leesstad. 

'Ik hoor iets raars,' zegt Ben. 

'Er tikt iets op het dak.'

Ben zet de bus stil en stapt uit. 

'Het is een mus,' zegt Ben. 

'Hij maakt een nest op Lijn 3.

Waarom zoekt hij geen boom?' 

'Dat is geen mus,' zegt Liesje. 

'Dat is een tjiftjaf. 

Als het koud wordt, 

vliegt hij naar een warm land. 

In het voorjaar is hij weer hier.'

'Nu snap ik het,' zegt Ben. 

'Een tjiftjaf reist graag. 

'Dan is een boomnest saai. 

Een busnest reist altijd!'

‘Twiet,' klinkt het op een dag. 

‘Twiet, twiet’.

'Wat hoor ik nu?' zegt Ben.

Hij zet de bus stil en stapt uit. 

'Kijk toch eens!' zucht Ben. 

'Drie ukkies in een nest. 

Wat is het voorjaar toch mooi!'   

Hoe heet elk ukkie?

Trek een lijn.    

• lam

• welpje

• big

• dikkopje

•  kitten 

(= poesje)

• kalfje
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De oppas 
Met drie ukkies heb je het druk.    

Mama tjiftjaf vliegt af en aan. 

Steeds op zoek naar een tor of spin.  

Papa tjiftjaf helpt haar. 

Dus hun ukkies zijn soms alleen.  

Ben Bus is bang dat het misgaat.   

Straks valt er een ukkie uit het nest. 

En rolt van het dak af. 

Zo de rijweg op …

Wat doet Ben? 
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br = stk = b

d = n p = z – n

– p k = p – dr
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Naar het park 3

a van de glijbaan af 

b op zoek naar een spin 

c ik bouw een boomhut  

a  een potje voetbal  

b  een sluipwesp zien  

c ik maak een wigwam  

a  naar de top van de klimboom  

b  ik zet een slak op mijn hand

c ik versier het grasveld

a ik maak een koprol  

b naar een zwaan toe  

c ik krijt op het voetpad  

a een rondje op mijn fiets

b het hol van de vos ingaan

c ik knip de heg mooi rond

a een wedstrijd met papa   

b een ritje op een paard   

c ik verf een boom goud   

Hoe vaak koos je wat? 

Hoe vaak koos je  a  ?   keer

Hoe vaak koos je  b  ?   keer

Hoe vaak koos je  c  ?   keer

Vaak een a? 

Jij klimt en sport graag.

Ben je ook heel snel?

Vaak een b?

Jij bent gek op elk beest.

Je lijkt Freek Vonk wel.

Vaak een c? 

Jij maakt graag zelf iets.

En dat doe je vast heel mooi!

Lars wil naar de speeltuin. 

En Hind wil het kalfje zien. 

Wat wil jij in het park doen? 

Kies steeds a, b of c. 
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In het bos4

Liesje woont in een boshuis. 

Ze weet veel van het bos. 

En jij?   

Wie zegt het? 

Trek een streep.

En maak er een plaatje bij. 

Ik sliep tot het voorjaar. 

Nu vlieg ik weer door de nacht. •

Ik heb een stam en veel blad

In het voorjaar kom ik tot bloei. •

Ik bleef tot het voorjaar in mijn hol. 

Nu klim ik weer hoog in de boom. • 

Ik groei soms naast het bos.

In het voorjaar bloei ik mooi rood.  • 

Mijn volk kroop weg voor de kou.

Nu gaan we weer aan het werk. •

• berk

• vleermuis

• eekhoorn

• bosmier

• klaproos
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boek 1

boek 2

Kennis
In een boek staat vaak een verhaal. 

Maar een boek kan ook vol kennis staan. 

Welk boek kies jij? 

Kruis dat aan.
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Heel veel hutten
Biebboekje 33

Lijn 3
Thema 11

Lees vraag 1 tot en met 10.

In wel boek zoek jij het antwoord? 

In boek 1? Kleur de vraag rood.

In boek 2? Kleur de vraag blauw.

1  Hoe maak je je goudvis blij?  

2  Waar is een drijfhut van  

 gemaakt?  

3   Wat deed je in de oorlog  

met een hut?     

4  Smaakt de zee echt zout?  

5  Wat eet een walvis?  

6  Waar is het rookgat van een  

 tent?  

7  Wie woont er in een schelp?  

8  Wat is er meer: land of zee?  

9  Wat doe je in een zweethut?    

  Hoe heet een tent van 

boomschors? 

Hoe bouw je een wigwam? 

Wie schuilt er in een berghut?

Waar zie je soms een blokhut staan?

Dat lees je in dit boek!  

Is de zee altijd blauw?

Hoe lang is een walvis? 

Waar leeft de poelslak?  

In dit boek vind je het antwoord! 

Biebboekje 34

Fijn dat er 
water is

Lijn 3
Thema 12

10
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Een mooi plekje 6

stoepkrijt – graspol – hooikoorts – muurbloem – margriet – klaproos 

speeltuin – schoolplein – glijbaan – eekhoorn – park – kalf – eitje – tulp

ukkie – bos  – bloei – lam – big – zon 

Ee s n g r a s p o l s k

m t t ei t j e r b o s l

uu sch m oe s p ee l t ui n a

r k oo a p ui b l oei k g p

b ee a l r k t l a m l r

l k p l p g r u o p ij oo

oe h a h f l r ij l e b s

m oo r b i g ei ie t p aa t

g r k u k k ie n t r n a

s n h ooi k oo r t s z o n

Het nest hoort niet op Lijn 3.

Lies brengt het naar het park. 

Waar zet ze het nest in? 

Zoek ,  en . 

Kleur elk woord.  

Lees dan het antwoord. 
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Ons schoolplein 7

  voetbal ik graag.

  staat een boom.

  is een fijn klimrek. 

  kun je in de zandbak.

  mag je met stoepkrijt.

  heb ik het vaak warm. 

  ren ik soms heel hard. 

  zie je dat het voorjaar is.

Wat zou ook leuk zijn op het plein?

Schrijf dat op. 

En maak er een plaatje van. 

    

Dit wil ik ook op ons schoolplein: 

Wat klopt? 

Kruis dat aan! 

Op ons schoolplein:
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Rijmpje   8

Ben Bus heeft hooikoorts. 

Dit meisje ook. 

Maak jij haar rijmpje af? 

Hooikoorts 

Ik merk wel dat het voorjaar is.   

Het kan niet dat ik me   

   

Het is nog wat fris aan het strand.    

Maar de tjiftjaf is weer in ons    

Hatsjie! 

De vleermuis ontwaakt uit zijn slaap.  

In het weiland rent een blij    

En door de bloei van de graspol

snuit ik mijn zakdoek wel tien keer     

Hatsjoe! 

v e r g i s
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Proefje: maak een fris buitje
Blijft het veel te lang droog? 

Verlang je naar een fris buitje? 

Maak er dan zelf eentje!   

Wil je nog een proefje doen? Kijk dan op http://www.proefjes.nl.

1  Zet dit klaar:  

 - een rietje

 - een dun staafje hout 

 - plakband

 - een schaar

 - een kom

3  Knip het rietje een klein stukje in.

5   Vul de kom bij de kraan. 

  Doop de driehoek in de kom.

2  Prik het staafje door het rietje.

4  Vouw het rietje in een driehoek.  

  En plak die driehoek vast. 

6  Draai het staafje snel rond. 

  Dat is een fris buitje! 


