


Instructies:  

Zwart = tekst van verhaal
Rood = de vragen die de voorlezer tussendoor stelt
Blauw = de antwoorden die de kinderen kunnen geven

Maandag
Wat zie je op de voorkant? (een schildpad en komkommer) 
Heel goed. Dit verhaal gaat namelijk over een schildpad die graag komkommer eet. 
En waarschijnlijk speelt het verhaal zich af in het water, want de titel is “Het spetterende avontuur van 
Schildpad”.

Dinsdag
Vandaag gaan we weer lezen over “Het spetterende avontuur van Schildpad”.
Wat eet Schildpad ook alweer graag? (komkommer) 
Heel goed! Komkommer, want daar wordt hij fit en snel van!

Woensdag
Ik ga het boek “Het spetterende avontuur van Schildpad” voorlezen.
In dit verhaal eet Schildpad graag komkommer. Weet je nog waarom? (want van komkommer word je fit en 
snel) 

Donderdag
Vandaag gaan we weer lezen over “Het spetterende avontuur van Schildpad”. ‘Spetteren’ betekent 
rondvliegende waterdruppels. Weet je nog hoe het avontuur van Schildpad begint? Waar kwamen veel 
waterdruppels uit? (de fontein) 
Heel goed, het avontuur van Schildpad begint met een spetterende fontein… 

Vrijdag
Dit is het boek “Het spetterende avontuur van Schildpad”.
Waar gaat dit verhaal over?
Zullen we gaan kijken of dat klopt?



Het spetterende avontuur
van Schildpad



Tekst bij pagina 1:

Maandag
Kijk daar hebben we Schildpad.
Schildpad is in het zwembad.
En waar speelt Schildpad mee? (een boot) 
Inderdaad, hij speelt met zijn boot.
“Ahoy kapitein!”, roept Schildpad vrolijk.
“We gaan naar de zee.”

Dinsdag
Kijk daar hebben we Schildpad.
Schildpad is in het zwembad.
Hij speelt met zijn boot.
“Ahoy kapitein!”, roept Schildpad vrolijk.
“We gaan naar de _________ (zee.”)

Woensdag
Kijk daar hebben we Schildpad.
Waar is Schildpad? (in het zwembad)
En wat doet Schildpad? (hij speelt met zijn boot)
Inderdaad, en hij roept vrolijk tegen zijn boot: “Ahoy kapitein!”.
“We gaan naar de zee.”

Donderdag
Kijk daar hebben we Schildpad.
Schildpad is in het zwembad.
Hij speelt met zijn boot.
Speel jij ook weleens met een boot? En vind je dat leuk?
Vrolijk roept Schildpad tegen zijn boot: _________ (“Ahoy kapitein!”)
“We gaan naar de zee.”

Vrijdag
Kijk daar hebben we Schildpad.
Schildpad is in het zwembad.
Hij speelt met zijn boot.
“Ahoy kapitein!”, roept Schildpad vrolijk.
“We gaan naar de _________ (zee.”)
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Tekst bij pagina 2:

Maandag
Daar vaart Schildpad met zijn boot op zee.
Schildpad ziet iets in de verte. Nou, wat ziet hij? (een eiland) 
Heel goed, Schildpad ziet een onbewoond eiland.
“Kom kapitein, daar gaan we naartoe”, zegt Schildpad tegen de boot.

Dinsdag
Daar vaart Schildpad met zijn boot op zee.
Schildpad ziet iets in de verte.
“Een onbewoond eiland”, roept Schildpad verbaasd.
“Kom kapitein, daar gaan we naartoe”, zegt Schildpad tegen de boot.

Woensdag
Daar vaart Schildpad met zijn boot op zee.
Schildpad ziet iets in de verte.
Verbaasd roept hij: _________ (“Een onbewoond eiland”)
“Kom kapitein, daar gaan we naartoe”, zegt Schildpad tegen de boot.

Donderdag
Daar vaart Schildpad met zijn boot op zee.
Schildpad ziet iets in de verte.
“Een onbewoond eiland”, roept Schildpad verbaasd.
“Kom kapitein, daar gaan we naartoe”, zegt Schildpad tegen de boot.

Vrijdag
Daar vaart Schildpad met zijn boot op zee.
Schildpad ziet iets in de verte.
“Een onbewoond eiland”, roept Schildpad verbaasd.
Wat wil Schildpad nu gaan doen? (hij wil samen met kapitein / boot naar het eiland)
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Tekst bij pagina 3:

Maandag
Plotseling spuit de fontein water.
Schildpad schrikt.
Hij krijgt allemaal water in zijn gezicht.
Schildpad wrijft het water uit zijn ogen.
Als hij zijn ogen opent, ziet hij zijn boot niet meer...
“Help, help”, roept Schildpad.
“Mijn boot, mijn boot!”
Denk je dat Schildpad zijn boot terug vindt? Zullen we eens kijken wat er gebeurt? 

Dinsdag
Schildpad schrikt.
Waar schrikt Schildpad van? (van de fontein die water spuit)
Inderdaad, de fontein spuit water.
Schildpad krijgt allemaal water in zijn gezicht.
Hij wrijft het water uit zijn ogen.
Als hij zijn ogen opent, ziet hij zijn boot niet meer...
“Help, help”, roept Schildpad.
“Mijn boot, mijn boot!”

Woensdag
Nu is het jouw beurt. Wat gebeurt er op deze pagina?
(Plotseling spuit de fontein water. Schildpad schrikt. Hij krijgt allemaal water in zijn 
gezicht. Schildpad wrijft het water uit zijn ogen. Als hij zijn ogen opent, ziet hij zijn 
boot niet meer... “Help, help”, roept Schildpad. “Mijn boot, mijn boot!”)

Donderdag
Plotseling spuit de fontein water.
Schildpad schrikt.
Wat gebeurt er met Schildpad? (hij krijgt water in zijn gezicht)
Heel goed, Schildpad wrijft het water uit zijn ogen.
Als hij zijn ogen opent, ziet hij zijn boot niet meer...
“Help, help”, roept Schildpad.
“Mijn boot, mijn boot!”

Vrijdag
Plotseling spuit de fontein water.
Schildpad schrikt.
Hij krijgt allemaal water in zijn gezicht.
Schildpad wrijft het water uit zijn ogen.
En wat ziet hij als hij zijn ogen weer opent? (dat boot weg is)
Inderdaad, hij ziet zijn boot niet meer…
“Help, help”, roept Schildpad.
“Mijn boot, mijn boot!”
Schildpad is dus heel verdrietig dat zijn boot weg is. 
Zou jij ook verdrietig zijn als je je boot kwijt was?
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Tekst bij pagina 4:

Maandag
De boot drijft aan de andere kant van de zee.
Schildpad zucht.
Zo snel kan hij niet zwemmen.
Ik ben moe. Ik moet eerst wat eten, denkt Schildpad.

Dinsdag
De boot drijft aan de andere kant van de zee.
Schildpad zucht.
Zo snel kan hij niet zwemmen.
Ik ben moe. Ik moet eerst _______ (wat eten), denkt Schildpad.

Woensdag
De boot drijft aan de andere kant van de zee.
Schildpad zucht.
Zo snel kan hij niet _________ (zwemmen)
Ik ben moe. Ik moet eerst wat eten, denkt Schildpad.
Eet jij ook iets als je een dagje gaat zwemmen? Wat eet je dan? Eet je dan ook 
weleens komkommer?

Donderdag
De boot drijft aan de andere kant van de zee.
Schildpad zucht.
Waarom kan Schildpad niet snel naar zijn boot toe zwemmen? (hij is moe, moet 
eerst wat eten)
Inderdaad, Schildpad moet eerst wat eten.

Vrijdag
De boot drijft aan de andere kant van de zee.
Schildpad zucht.
Zo snel kan hij niet zwemmen.
Ik ben moe. Ik moet eerst wat eten, denkt Schildpad.
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Tekst bij pagina 5:

Maandag
Schildpad stapt uit de zee en slentert naar oma.
Hij vraagt iets te eten aan oma. 
Zie je wat het is? Wat haalt oma uit haar tas? (komkommer) 
Inderdaad, Schildpad krijgt een stuk komkommer van oma.
En daar is hij erg blij mee.
Hij neemt een grote hap. Mmmmm, dat is lekker.
Schildpad voelt zich weer helemaal fit en snel.
Denk je dat Schildpad nu wel naar zijn boot kan zwemmen? Zullen we eens kijken…

Dinsdag
Schildpad stapt uit de zee en slentert naar oma.
Wat vraagt hij aan oma? (komkommer)
Inderdaad, Schildpad vraagt om een stuk komkommer. 
“Natuurlijk”, zegt oma. Schildpad is blij.
Hij neemt een grote hap. Mmmmm, dat is lekker.
Eet jij ook weleens komkommer? Heb je gisteren komkommer gegeten?
En kijk eens naar het plaatje. Wat wordt Schildpad van komkommer eten? (fit en 
snel) Heel goed, Schildpad is fit en snel. Hij juicht: “Nu kan ik mijn boot redden”.

Woensdag
Schildpad stapt uit de zee en slentert naar oma.
“Mag ik een stuk komkommer?” vraagt hij aan oma.
“Natuurlijk”, zegt oma. Schildpad is blij.
Hij neemt een grote hap. Vindt Schildpad komkommer lekker? ( ja)
Inderdaad, Schildpad vindt komkommer héééééél lekker: mmmmm!
En wat wordt Schildpad van de komkommer? (fit en snel)
Heel goed, Schildpad voelt zich weer helemaal fit en snel.
“Nu kan ik mijn boot redden”, juicht Schildpad.

Donderdag
Nu is het jouw beurt. Wat gebeurt er op deze pagina?
(Schildpad stapt uit de zee en slentert naar oma. “Mag ik een stuk komkommer?” 
vraagt hij aan oma. “Natuurlijk”, zegt oma. Schildpad is blij. Hij neemt een grote 
hap. Mmmmm, dat is lekker. Schildpad voelt zich weer helemaal fit en snel. “Nu kan 
ik mijn boot redden”, juicht Schildpad.)
Eet jij ook weleens komkommer? Tussendoor of bij het avondeten?
Schildpad eet het liefst de hele dag door komkommer.

Vrijdag
Nu is het jouw beurt. Wat gebeurt er op deze pagina?
(Schildpad stapt uit de zee en slentert naar oma. “Mag ik een stuk komkommer?” 
vraagt hij aan oma. “Natuurlijk”, zegt oma. Schildpad is blij. Hij neemt een grote 
hap. Mmmmm, dat is lekker. Schildpad voelt zich weer helemaal fit en snel. “Nu kan 
ik mijn boot redden”, juicht Schildpad.)
Schildpad wordt dus heel blij van komkommer. Word jij ook blij van komkommer?
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Tekst bij pagina 6:

Maandag
En ja hoor, daar gaat Schildpad.
Zijn armen en zijn benen gaan heel snel.
“Ahoy kapitein” en Schildpad zwaait blij naar zijn boot.
“Ik heb een lekker stuk komkommer gegeten, dus ik ben fit en snel.”
“Nu kunnen we naar het eiland varen.”

Dinsdag
En ja hoor, daar gaat Schildpad.
Zijn armen en zijn benen gaan heel snel.
“Ahoy kapitein” en Schildpad zwaait blij naar zijn boot.
“Ik heb een lekker stuk komkommer gegeten, dus ik ben _________ (fit en snel”)
“Nu kunnen we naar het eiland varen.”

Woensdag
En ja hoor, daar gaat Schildpad.
Zijn armen en zijn benen gaan heel snel.
“Ahoy kapitein” en Schildpad zwaait blij naar zijn boot.
“Ik heb een lekker stuk komkommer gegeten, dus ik ben fit en snel.”
“Nu kunnen we naar het eiland varen.”

Donderdag
En ja hoor, daar gaat Schildpad.
Zijn armen en zijn benen gaan heel snel.
“Ahoy kapitein” en Schildpad zwaait blij naar zijn boot.
”Ik heb een lekker stuk komkommer gegeten, dus ik ben _________ (fit en snel”)
“Nu kunnen we naar het eiland varen.”

Vrijdag
En ja hoor, daar gaat Schildpad.
Wat gebeurt er met zijn armen en zijn benen? (gaan snel heen en weer)
Inderdaad, de armen en benen van Schildpad zwemmen heel snel.
“Ahoy kapitein” en Schildpad zwaait blij naar zijn boot.
“Ik heb een lekker stuk komkommer gegeten, dus ik ben fit en snel.”
“Nu kunnen we naar het eiland varen.”
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Tekst bij pagina 7:

Maandag
Maar dan hoort Schildpad een grote plons.
Wat is dat?
“Ojee, mijn boek”, roept oma verdrietig.
Denk je dat oma zelf haar boek uit het water kan halen? (nee)
Nee, dat kan oma niet, want, zegt ze: “Ik ben moe. En ik kan niet zo snel zwemmen als jij.”
Gelukkig heeft Schildpad een idee.

Dinsdag
Maar dan hoort Schildpad een grote plons.
Wat valt er in het water? (boek van oma)
Inderdaad, oma roept verdrietig: “Ojee, mijn boek”.
“Ik ben moe. En ik kan niet zo snel zwemmen als jij.”
Waarom zou oma niet zo snel kunnen zwemmen? (geen komkommer gegeten)
Gelukkig heeft Schildpad een idee.

Woensdag
Nu is het jouw beurt. Wat gebeurt er op deze pagina?
(Maar dan hoort Schildpad een grote plons. Wat is dat? “Ojee, mijn boek”, roept oma 
verdrietig. “Ik ben moe. En ik kan niet zo snel zwemmen als jij.” Schildpad heeft een idee.)

Donderdag
Maar dan hoort Schildpad een grote plons.
Wat is dat?
“Ojee, mijn boek”, roept oma verdrietig.
“Ik ben moe. En ik kan niet zo snel zwemmen als jij.”
Schildpad heeft een idee.
Wat voor idee heeft Schildpad? (hij gaat komkommer pakken en aan oma geven) Zullen we 
kijken of dat klopt…

Vrijdag
Nu is het jouw beurt. Wat gebeurt er op deze pagina?
(Maar dan hoort Schildpad een grote plons. Wat is dat? “Ojee, mijn boek”, roept oma 
verdrietig. “Ik ben moe. En ik kan niet zo snel zwemmen als jij.” Schildpad heeft een idee.)
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Tekst bij pagina 8:

Maandag
Schildpad springt uit het water en rent naar de tas van oma.
Wat denk je dat Schildpad uit de tas van oma haalt? Wat zie je oma eten? 
(komkommer)
Heel goed, Schildpad geeft oma komkommer en zegt: 
“Eet een stuk komkommer”.
“Want als je komkommer eet, word je weer fit en snel.”
En ja hoor, na een paar happen...
Wat denk je dat er met oma gebeurt? (ook fit en snel) Zullen we eens kijken….

Dinsdag
Schildpad springt uit het water en rent naar de tas van oma.
Wat pakt hij voor oma? (komkommer)
Inderdaad, een stuk komkommer.
“Want als je komkommer eet, word je weer fit en snel.” 
En ja hoor, na een paar happen…

Woensdag
Schildpad springt uit het water en rent naar de tas van oma.
“Eet een stuk komkommer”, zegt Schildpad.
“Want als je komkommer eet, word je weer_________ (fit en snel.”)
En wat doet oma hier? (ze eet komkommer)
Inderdaad, oma neemt een paar happen komkommer, en dan…

Donderdag
Schildpad springt uit het water en rent naar de tas van oma.
“Eet een stuk komkommer”, zegt Schildpad.
Waarom geeft Schildpad een stuk komkommer aan oma? (dan wordt ze fit en snel)
Inderdaad, als je komkommer eet, word je weer fit en snel.
En kijk eens naar het gezicht van oma. Is ze blij dat ze komkommer krijgt? ( ja)
Zou jij ook graag een stuk komkommer willen krijgen?
Oma neemt een paar happen, en ja hoor...

Vrijdag
En wat gebeurt er op deze pagina?
(Schildpad springt uit het water en rent naar de tas van oma. “Eet een stuk 
komkommer”, zegt Schildpad. “Want als je komkommer eet, word je weer fit en 
snel.” En ja hoor, na een paar happen...)



8



Tekst bij pagina 9:

Maandag
Na een paar happen voelt oma zich ook fit en snel.
En plons, plons, plons. Daar rent oma in de zee.
Ze vist het boek uit het water.
Kijk eens naar de plaatjes. Is Schildpad blij? ( ja) 
Ja, Schildpad juicht zelfs en rent oma achterna.
Schildpad en oma eten dus heel graag komkommer. Eet jij ook weleens 
komkommer?

Dinsdag
…voelt oma zich ook _________ (fit en snel) 
En plons, plons, plons. Daar rent oma in de zee.
Ze vist het boek uit het water.
Schildpad juicht en rent oma achterna.

Woensdag
…voelt oma zich ook fit en snel.
En wat kan oma nu doen? (haar boek uit het water halen)
Heel goed, oma rent de zee in en vist het boek uit het water.
Schildpad juicht en rent oma achterna.
Ben jij ook graag fit en snel? En wat doe je als je fit en snel bent?

Donderdag
Nu is het jouw beurt. Wat gebeurt er op deze pagina?
(…voelt oma zich ook fit en snel. En plons, plons, plons. Daar rent oma in de zee. Ze 
vist het boek uit het water. Schildpad juicht en rent oma achterna.)

Vrijdag
Vertel maar verder: wat gebeurt er op deze pagina?
(…voelt oma zich ook fit en snel. En plons, plons, plons. Daar rent oma in de zee. Ze 
vist het boek uit het water. Schildpad juicht en rent oma achterna.)
Schildpad en oma worden dus fit en snel van komkommer. Word jij ook fit en snel 
van komkommer? En wat doe je als je fit en snel bent?
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Tekst bij pagina 10:

Maandag
Schildpad en oma zijn fit en snel door de komkommer.
Zelfs zo fit en snel dat ze samen rondjes om de fontein rennen.
Dan zegt Schildpad: “Kom, we gaan naar het eiland.”
En samen spetteren en plonsen ze naar het eiland.

Dinsdag
Schildpad en oma zijn fit en snel door de komkommer.
Zelfs zo fit en snel dat ze samen _________ (rondjes om de fontein rennen) 
Dan zegt Schildpad: “Kom, we gaan naar het eiland.”
En samen spetteren en plonsen ze naar het eiland.

Woensdag
Schildpad en oma zijn fit en snel door de komkommer.
Zelfs zo fit en snel dat ze samen rondjes om de fontein rennen.
Dan zegt Schildpad: “Kom, we gaan naar _________ (het eiland.”)
En samen spetteren en plonsen ze naar het eiland.

Donderdag
Schildpad en oma zijn fit en snel door de _________ (komkommer)
Zelfs zo fit en snel dat ze samen rondjes om de fontein rennen.
Dan zegt Schildpad: “Kom, we gaan naar het eiland.”
En samen spetteren en plonsen ze naar het eiland.

Vrijdag
Schildpad en oma zijn fit en snel door de komkommer.
Zelfs zo fit en snel dat ze samen rondjes om de fontein rennen.
Dan zegt Schildpad: “Kom, we gaan naar het eiland.”
En samen spetteren en plonsen ze naar het eiland.
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Tekst bij pagina 11:
 
Maandag
“Kijk eens oma, de boot vaart heel snel.”
“De kapitein heeft vast ook een stuk komkommer gegeten”, zegt Schildpad.
Denk jij dat ook? Dat bootjes komkommer kunnen eten? 
Nee, dat is een grapje van Schildpad. 
Maar jij kunt wel komkommer eten. 
En wat word je als je komkommer eet? (fit en snel)
Schildpad en oma zwaaien naar de boot.
“Ahoy kapitein! Ahoy!”

Dinsdag
“Kijk eens oma, de boot vaart heel _________ (snel.”)
“De kapitein heeft vast ook een stuk komkommer gegeten”, zegt Schildpad.
“Dat denk ik ook”, zegt oma.
En samen zwaaien ze naar de boot.
“Ahoy kapitein! Ahoy!”
Dus als je fit en snel wilt zijn, dan eet je? (komkommer)

Woensdag
“Kijk eens oma, de boot vaart heel snel.”
Weet je nog wat voor grapje Schildpad maakte over de boot? (dat de kapitein vast 
ook een stuk komkommer heeft gegeten)
“Dat denk ik ook”, zegt oma.
En samen zwaaien ze naar de boot.
“Ahoy kapitein! Ahoy!”
En als je komkommer eet, dan word je? (fit en snel)

Donderdag
“Kijk eens oma, de boot vaart heel snel.”
“De kapitein heeft vast ook een stuk komkommer gegeten”, zegt Schildpad.
“Dat denk ik ook”, zegt oma.
Samen zwaaien ze naar de boot.
En wat zeggen ze tegen de boot? (“Ahoy kapitein! Ahoy!”)
Dus als je fit en snel wilt zijn, dan eet je? (komkommer)

Vrijdag
Kijk, daar zitten Schildpad en oma.
Wat voor grapje maken ze over de boot? (dat de kapitein zo snel vaart, omdat hij ook 
een stuk komkommer heeft gegeten)
Heel goed, de kapitein heeft vast ook een stuk komkommer gegeten… 
Schildpad en oma zwaaien samen naar de boot.
“Ahoy kapitein! Ahoy!”
En als je komkommer eet, dan word je? (fit en snel)
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