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Halte 121

Lijn 3 maakt een reis door Leesstad.  

Ben stuurt zijn bus veilig over de wegen.  

Vanaf je stoel zie je de mooiste dingen. 

Onderweg stopt Lijn 3 bij twaalf haltes.

Stap je daar eventjes uit?

Dan is er van alles te beleven!   

Halte 5 is vlak bij het ziekenhuis.   

Teken een jongetje met een gipsbeen.      

Halte 10 staat bij de dierentuin. 

Teken een giraf die blaadjes eet.  

Halte 12 staat bij het water. 

Het is het eindpunt van de reis. 

Teken twee zeilboten  

op de golven.      

Bij halte 8 kun je goud en zilver vinden.  

Teken een koning met een schatkist.   
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De monteur 
In de zomer krijgt Lijn 3 een grote beurt. 

Waar let de monteur dan op? 

Wat hoort bij elkaar?

autoband •

de toeter •

koplampen •

busdeuren •

remmen •

• Gaan ze soepel open en dicht?      

• Zit er genoeg lucht in?

• Hoe snel staat de bus stil? 

• Is het licht niet te fel?      

• Hoe klinkt het geluid?   
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Lijn 3 blijft zes weken bij de monteur.     

Waar is Ben intussen? 
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in de zon

met Fleur
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Zes weken vrij 3

In de zomer is Ben Bus zes weken vrij. 

Net zoals jij!

Wat zou jij dan het liefste doen?   

Kies steeds a, b of c. 

a  een dolfijn kunstjes leren

b  de tuinvogels voeren

c  paardrijden in de duinen

a  in een duikboot varen

b  een kookcursus volgen

c  op kamp met de sportclub

a  in de golven duiken

b  aan een ijslolly likken

c  een zandkasteel bouwen

a  een zeiltochtje maken

b  een appeltaart bakken

c  naar een bergtop klimmen

a  een tuinvijver graven

b  zelf pudding maken

c  een klimwand bouwen

a  zwemmen in het meer

b  lunchen op het gras

c  rennen door de duinen

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 bent een echte waterrat. 

Of heb je het gewoon te heet?

Vaak een b?

Jij bent een echte lekkerbek.  

Of is het nu etenstijd?

Vaak een c? 

Jij bent een sportfanaat.

Zit je ook weleens rustig stil?

Elk antwoord is goed. 
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Lekker lezen4

Zes hele weken vrij! 

Volop tijd om heerlijk te lezen.  

Heb je je eigen boeken al uit? 

Ga dan eventjes naar de bieb. 

Daar krijg je gratis een leespas.  

Daarmee mag je elk boek lenen! 

Wil je een sprookjesboek? 

Of liever een moppenboek? 

Kijk goed naar elke boekenrug. 

Op die rug zit een sticker.  

Daaraan herken je het soort boek.    

Welke twee boeken kies jij?   

Waarom zou jij die twee biebboeken uitkiezen?  

boek 1: 

boek 2: 

Elk antwoord is goed. 
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Op stap!5

In de zomer geniet Ben van de zon. 

Zittend op zijn mooie balkon. 

Gezellig samen met zijn lieve Fleur. 

 

Met wie zit jij het liefst in de zon? 

Met wie durf jij in de achtbaan?  

En met wie deel jij je roomijsje?   

luilakken in de zon    • 

in de achtbaan gaan    •  

om de beurt op de schommel   •  

een griezelfilm kijken    •  

samen een roomijsje delen    • 

in het zwembad springen    • 

    •

Welk uitje is het leukst? 

Teken dat! 

•   rustig in mijn eentje 

•   met mama of papa  

•   

•   met opa of oma

•   

•   met een vriendje  

•   
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Straks 6

Zoek ,  en .  

Kleur elk woord uit de tekst  

hiernaast. 

Zo vind je de laatste zin. 

Geef daarna antwoord op de vraag.
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?

Straks is de zomer voorbij. 

Ben haalt Lijn 3 op bij monteur Mark.

De reis door Leesstad begint dan weer. 

Rijd jij nog eens mee? Of…

ga jij naar 4groep
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Vergeet mij niet!  7

Wat klopt? 

Kruis dat aan!

Mijn juf of meester van groep 3:

  kan prachtig zingen.

  is erg grappig. 

  is heel sportief.  

  is soms een mopperpot. 

  vergeet nooit iets.

  

  draagt mooie kleding. 

  ziet altijd alles.

  zal mij straks missen.

  

Teken je juf of meester in deze lijst.

In de zomer ben je zes weken vrij. 

Mis je de juf of meester? 

Kijk dan eventjes naar dit 

werkblad. 

Of hang het boven je bed! 

Dit is 

Elk antwoord is goed. Elk antwoord is goed. 
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Na de zomer  8

Na de zomer gaan de schooldeuren weer open.    

Hoe ga je dan naar jouw klaslokaal?  

Wat klopt? Kruis dat aan!

  Ik neem mijn rugzak mee.

  Ik ga lopend naar school.

  Ik ga op de fiets naar school.

  Ik word gebracht met de auto.

  Mijn broer of zus gaat mee.

  Ik moet de draaibrug over.

  Ik loop over bospaadjes.

  Ik ga eerst naar de opvang.

  Ik ga de speelplaats over.

  Onze schooldeur is groen.

  In de hal zijn veel ramen.

  De gang is enorm lang.

  Ik wandel langs groep 1.

  Ik moet twaalf traptreden op.

  De kapstok is in de gang.

  De deur van mijn klas is wit.

Wie is dan de juf of meester in jouw groep?

Welke kindjes zitten dan bij jou in de klas?  

Het wordt vast een heel fijn schooljaar! 

Elk antwoord is goed. 

Elk antwoord is goed. 
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Proefje met water 
Heb je altijd al een snelle boot gewild? 

Dan kun je er nu eentje maken!   

   

1    Zet deze spullen klaar:  

-  afwasteil met een laagje water 

-  potlood en papier  

-  schaar 

-  zeep voor de afwas 

 

3   Pak het potlood. 

   Doe een zeepdruppel  

op de punt.

Wil je nog een keer varen?  

Knip dan een nieuw bootje uit.  

En verschoon het water in het teiltje.  

Het lukt alleen in water zonder zeep! 

 

2    Teken dit bootje precies na.  

  Of trek het over. 

  En knip het dan uit.

4    Leg je bootje op het water.   

   Raak met de zeeppunt 

het gat aan.  

Zoef: daar gaat je boot!

Meer proefjes doen? 

Kijk dan op http://www.proefjes.nl. 


