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Het is snikheet! 
 
Lars kijkt om zich heen.  
Een zweetdruppeltje rolt van zijn neus. 
Hij zit in de klas en heeft het ____1.  
Rik zit naast hem.  
Lars tikt Rik aan.  
Rik heeft een rood hoofd, hij lijkt wel een 
tomaat.  
“Hé, heb je het ook zo warm?” fluistert Lars.  
“Ja man, ik zweet me rot!” fluistert Rik terug.  
“Pfffff” puft Lars.  
“Lars zei je iets?” vraagt de meester. 
Snel schud Lars zijn hoofd.  
De meester draait zich weer om naar het 
______2.  
Hij schrijft nieuwe woorden. 
Rik en Lars schrijven de woorden over in hun 
werkboek.  
De pen glibbert uit de hand van Lars.  
Zo nat zijn de handen door het _____3.  
Lars reikt naar de pen. 
Boem! Daar ligt hij op de grond naast de 
____4.  
“Lars!” roept de meester ____5.  
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“Àat is er nou allemaal aan de hand!”  
“Ik kan er niets aan doen meester!” zegt Lars. 
“Ik glibber van mijn stoel.  
Het is zo heet! 
Ik kan me zo niet goed concentreren.” 
De meester denkt na. 
Hij ____6 op zijn hoofd.  
“Je hebt gelijk Lars!  
Ik heb het ook veel te heet! 
Ik heb een idee.  
Doe je ____7 maar weg.” 
Met veel gerommel ruimen de kinderen de 
boeken op.  
Als het weer stil is, zegt de meester: 
“Àe gaan naar de supermarkt. 
Daar is het lekker koel.  
Jullie krijgen een ijsje van mij!” 
De hele klas juicht. 
“Maarrrrr!” zegt de meester 
“Ik wil niet dat de directeur het hoort. 
Daarom lopen we _____8 over de gang.  
Deal?” 
De kinderen van de klas knikken.  
Ze durven nu al niet meer te praten.  
En daar gaan ze. Op naar de supermarkt.  
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Vul aan, wat komt op de streep?  

1. a. warm  

b. koud  

c. makkelijk  

2. a. toiletraampje 

b. rekenrek 

c. digibord 

3. a. water  

b. zweet  

c. drankje  

4. a. plantenbak  

b. pen  

c. voetbal  

5. a. kwaad 

b. vrolijk  

c. verliefd 
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6. a. loopt 

b. klopt 

c. krabt 

7. a. laatje  

b. boeken  

c. spelletjes 

8. a. muisstil  

b. als tijgers 
c. voetballend  

 


