Hoe gebruik je dit boek?
•

Laat je kind de tekst hardop lezen. De moeilijkheidsgraad van de teksten
bouwt op doorheen het boek, dus je start best bij het eerste verhaaltje.

•

Lees samen met je kind de opdracht. Laat je kind de opdracht nog eens
herhalen om zeker te zijn dat hij/zij alles goed begrepen heeft.

•

Laat je kind de opdracht zelfstandig invullen.

•

Kijk de opdracht na. Heeft je kind zich vergist? Probeer gerichte vragen te
stellen en wijs op bepaalde passages in de tekst, zodat hij/zij alsnog het
juiste antwoord vindt.
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1. Jarig

Keelin en Wilko zijn in het bos.
Daar zien ze Bob.
Hij is jarig!
Maar hij heeft pech.
Zijn auto is stuk.
Wilko en Keelin gaan weer door.
Ze zien niet dat Bob een lamp vindt.
Die gloeit en er komt een rookpluim uit.
En dan hoort Bob een stem ...
‘Wat is uw wens?’ zegt die zacht.
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Keelin en Wilko zijn weer op weg naar het dorp.
Maar plots is Bob op het pad.
Met een nieuwe auto!
Ze ruiken onraad.
Hoe kan dat?
Vega weet het snel.
‘Hmmm, het is vandaag 7 juli.
De dag van de wensgeest!
De wensgeest vond jarige Bob.
En gaf hem zijn wens: een auto.
Vindt hij nog twee mensen die jarig zijn?
En vervult hij hun wens?
Dan wordt hij veel te sterk.
En gaan die drie dood …’
Wie is er nog jarig vandaag?
Keelin weet het plots: Ella!
Ze moeten haar redden!
Vega vindt een boek met gouden sterren.
‘De geest is als een slak.
*Neem je zijn huis weg,
dan wordt hij dodelijk zwak.’
Dat moeten ze dus doen.
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1

Welke drie dingen maken van de lamp
een speciale lamp?

Teken het!

2

Wat wenste Bob? Onderlijn het in de tekst.

3

Wat betekent ‘Ze ruiken onraad’?
De uitlaat van de auto ruikt raar.
Ze voelen dat er iets mis is.
Ze krijgen de raad dat er iets mis is.

4

Lees de zin met * nog eens. Wat is het huis van
de geest?
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2. De klopgeest

Het is kalm in de bar.
Sacha leest een verhaal.
Keelin schrijft in haar kookboek.
Vlad leest over hoe het dorp vroeger was.
En Wilko kijkt in een folder van het toneelhuis.
Daar is Helena.
‘Ik heb hulp nodig’, zegt ze.
‘Rob is mijn vriend.
Hij kocht een huis.
Er is nog veel werk aan.
Ik heb het zo druk.
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