
Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: 
‘Heeft u ook worteltaart?’ 

‘Nee,’ antwoordt de bakker. 
 

Een dag later komt er weer een konijntje dat vraagt:
‘Heeft u ook worteltaart?’

Weer zegt de bakker nee. 
 

Weer een dag later komt er opnieuw een konijn, dat
ook naar worteltaart vraagt. 

En weer moet de bakker het konijn teleurstellen. 
 

Dan denkt de bakker bij zichzelf: ‘Weet je wat? Ik ga
een worteltaart bakken!’ Zo gezegd, zo gedaan. De

volgende dag staat hij te popelen in zijn winkel.
 

En ja hoor, er komt weer een konijntje binnen. Hij
vraagt: ‘Heeft u ook worteltaart?’

‘Ja!’, Antwoordt de bakker vol trots. 
 

‘Vies hè?’ zegt het konijn.
 

Lees
Worteltaart



Sprint is een echte
moppentapper!

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf? 
Antwoord.

 Het is blauw en het weegt niet veel, wat is het? 
Antwoord.

Welk huis heeft geen dak, geen deur en geen raam? 
Antwoord.

Wat is het toppunt van netheid? 
Antwoord.

Welke salade helpt tegen jeuk?
Antwoord.



Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje ziet op de
grond een stuk van twee euro liggen en wil het

oprapen. Oma houdt hem tegen en zegt: 
 

“Jantje, alles wat op de grond ligt is vuil!” 
 

Wat verder ziet Jantje een briefje van vijf euro liggen,
maar oma zegt opnieuw:

 
 “Jantje, alles wat op de grond ligt is vuil!” 

 
Ze wandelen verder. Plots struikelt oma en ze valt op

de grond. Ze vraagt: 
 

“Jantje, wil jij mij recht helpen?” Jantje antwoordt:
 

 “Nee oma, alles wat op de grond ligt is vuil!”
 
 

Lees
Vuil



Twee bananen zitten in een bar. 
Zegt de ene banaan tegen de andere: 

"Wat wil jij later worden?" 
Antwoordt de andere banaan: 

"Rechter!"
 

Lees
Bananenberoep

2 honden zien voor het eerst een parkeermeter.
Zegt de ene hond tegen de andere: "wauw, hier

moet je betalen om te plassen!" 
 

Parkeermeter



Schrijven
 Plaats de woorden bij de juiste zin. 

Gisteren ging ik zwemmen in het _____________

De baas van de school is de _____________

Na januari komt _____________

Iemand die dieren uit zijn hoed kan toveren is een
_____________ .

Ik ga graag wandelen met mijn _____________ .

Ik ga graag naar de _____________ .

februari - directeur -  bioscoop - goochelaar - 
zwembad - hond



Dit ben ik



Dit ben ik



Homofonen
Vul het juiste woord in.  Controleer

Vang jij soms een _______ aan de zee? 

De berg ging _______ naar omhoog. 

Na april komt de maand _______ .

Ik riep zo _______ ik kon. 

krab - krap

De politie helpt mensen in _______ .

De kat van de buren ving een _______ .

steil - stijl

mij - mei

rad - rat

hard - hart

noot - nood

We hebben de _______ van de
slaapkamer geschilderd. 

want - wand



Woordenboeken

kop

bank

beertrein

school

land

turnen

kookpot

lopen

bril meester

rivier

verkeersbord

zwemmen

buik



Werk de tekening af 



Verbind

Neus

Berg

Boot

Paard

Heks



Omcirkel de dingen
die je kan eten

Boterham

Bord

Schoen

Aardbei Muts

Klas



Maak een tekening



Nawoord

Dit boekje werd gemaakt met als doel het
aanleren van Sprint te ondersteunen. 

Meer info of hulp nodig? 
Surf naar www.sprintplus.be voor
instructievideo's, visuele snelstarters en
meer.
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