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Mijn Malmberg

Ik wil vrij zijn!
Kleur de woorden:										
Joris

= geel

graaf = rood
stad

= blauw

vrij

= groen
dit is Joris		
hij werkt in de her-berg		
hij is blij en voert de kip-pen,		
maar dan komt graaf Willem		

Joris vlucht in de stal			
hij wil niet mee met de graaf			
hij wil een vrij zijn			
na een jaar in de stad is hij vrij!

Vul de zinnen aan.

Joris werkt in de
de kleur van zijn muts is
de graaf is de baas van de
na een jaar in de stad is Joris
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Mijn Malmberg

Joris wordt ge-zocht!
Kleur de woorden:										
Elize

= geel

lokt

= groen

graaf = blauw
muts = rood
dit is Elize			
ze helpt Joris			
ze zegt: ‘let op, de graaf zoekt je!’		
maar het is al te laat

Elize lokt de graaf			
ze lokt hem met de muts van Joris		
de graaf zoekt, maar vindt Joris niet		
Joris is vei-lig in de stal			

Vul de zinnen aan.

Joris wordt ge-holpen door
Elize lokt de graaf met de

muts van Joris

de graaf zoekt, maar vindt Joris
Joris is vei-lig in de
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Mijn Malmberg

Waar ben je Joris?
Wat zie je? Zet een kring om het goede woord.

                  rode muts

     huis van hout

         Joris

								

               fiets

			

											
school											
										

auto

											
											
wach-ter										

kip

											
											
											
koe										

min-streel

											
fa-briek

her-berg

graaf

taart				

											
Wat zie je? Kruis het goede woord aan.

Joris
Elize
Graaf Willem
de poort van de stad
de muts van Joris		
een paard en een zwaard
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Mijn Malmberg

Jannes is vis-ser
Kleur de woorden:										
Jannes = geel

brood = blauw

vis

ge-zin = rood

= groen

Jannes is vis-ser, hij woont in Kampen hij vangt
vis voor zijn ge-zin				
hij ruilt ook vis voor brood of melk		
hij heeft ook een stuk land				
daar ver-bouwt Jannes groen-ten		
soms brengt hij een klant naar de over-kant		
			
Kruis de goede zin aan.

hoe komt Jannes aan vis?

hoe komt Jannes aan melk?

hoe komt Jannes aan groen-ten?

hoe ver-dient Joris soms ook geld?

waar woont Jannes?

hij vangt zelf de vis
hij ruilt brood voor vis
hij heeft een koe
hij ruilt vis voor melk
hij koopt het op de markt
hij ver-bouwt zelf groen-ten
hij ver-koopt zijn boot
hij brengt een klant naar de over-kant
hij woont op een berg
hij woont bij een ri-vier

Vul aan.
wat eet Jannes?
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Mijn Malmberg

Beert is koop-man
Kleur de woorden:										
Beert

= geel

koop-man = groen
kas-teel

= blauw

rijk

= rood
Beert is koop-man				
Beert woont in Kampen				
eerst liep hij van kas-teel naar kas-teel			
nu heeft hij een boot				
Beert koopt en ver-koopt spul-len			
Beert is nu heel rijk				

Kruis het goede antwoord aan.

wat is het be-roep van Beert?

eerst liep Beert van kas-teel naar kas-teel …

wat kocht Beert?

Beert is …

waar woont Beert?

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

hij is koop-man
hij is vis-ser
dat was heel leuk
dat was heel zwaar
een kas-teel
een boot
heel arm
heel rijk
hij woont in Kampen
hij woont bij de ri-vier
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Mijn Malmberg

Gerrit is timmer-man
Kleur de woorden:										
Gerrit

= geel

timmer-man = groen

huis = blauw
kar

= rood

Gerrit werk-te eerst op het land			
hij werk-te op het land met een schep			
toen deed de ploeg dat werk heel snel			
Gerrit is nu timmer-man 				
hij bouwt een huis in zijn dorp				
of hij maakt een kast of een kar			

Kruis de goede zin aan.

wat was het werk van Gerrit?

hoe werk-te Gerrit op het land?

waarom moest Gerrit weg bij de boer?

wat doet Gerrit nu?

waar woont Gerrit nu?

hij was altijd timmer-man
hij werk-te eerst op het land
met een schep
met een ploeg
Gerrit was lui
de ploeg deed zijn werk heel snel
hij is boer
hij is timmer-man
vlak bij een kas-teel
in een dorp

Vul aan.
wat maakt Gerrit van hout?
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Mijn Malmberg

De stad: Kampen
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.								

						

4

3
2

1

Kampen is een stad				

de stad heeft een poort

de stad is al heel oud				

en een muur					

			

Kampen ligt aan een ri-vier				dan is het vei-lig in de stad				
de koop-man heeft een boot				de stad lijkt op een kas-teel				
		
1

				
-

2

3
4

Teken een stad dicht bij een ri-vier.
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Mijn Malmberg

De stad: Kampen
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.								

						

2

3

1

dit is een plein 				

als je stout was					

een plein in een ou-de stad				

dan pakte de rak-ker je				

en dit is een rak-ker				

hij maakte je vast				

een politie-man van toen				

in het schand-blok				

							
1   

2

-

3

-

Wat zijn jouw stads-regels? Vul aan.
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Mijn Malmberg

Wie hoort bij wie?
Wat hoort bij elkaar? Trek een lijn.									

					
toen

nu

burge-meester

poli-tie

schepe-nen

burge-meester

rak-ker

rech-ter

Teken: een boef - een schand-blok - een rak-ker.
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