1

Lees deel 1 van het verhaal.

Een verschrikkelijke verjaardag

5

10

15

Jan kijkt door het raam.
Morgen is hij jarig.
Dan wordt hij acht jaar.
De hemel ziet donkerblauw, er is geen wolkje aan de lucht.
De maan schijnt door de bomen.
De kale bomen zien eruit als monsters.
Het lijkt alsof ze met hun klauwen kunnen toeslaan en hun prooi kunnen grijpen.
Een straaltje maanlicht valt precies op de poster van Superman.
Die hangt boven Jans bed.
Jan spaart alles van Superman.
Hij heeft zelfs een Supermanpak.
Jan wilde dat hij net zo sterk en dapper was als Superman.
Maar hij is juist vaak bang.
Vooral voor Bartolomeus Lont, de grootste pestkop van de school.
Jan zucht.

Uit: Super Jan, Harmen van Straaten

2

3

Kleur in de tekst een zin die zegt:
GEEL

dat Jan bijna jarig is.

BLAUW

hoe oud Jan wordt.

GROEN

dat Jan snel bang is.

PAARS

dat Jan op Superman wil lijken.

ROOD

wat er eng is aan de bomen.

a Voor wie is Jan het bangst?

b Waarom?
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4

Lees deel 2 van het verhaal.

5

Acht is mijn geluksgetal, denkt hij.
Hij schrijft met zijn vinger een acht op het beslagen raam.
Terwijl hij dat doet, ziet hij een regen van vallende sterren.
Een paar tellen lang verlichten ze het huis en de tuin.
Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen.
Dat weet hij van zijn moeder.
Zag jij al eens een vallende ster? Wat wenste je toen?

10

“Ik heb jou gevraagd toen ik een paar vallende sterren zag.
En die wens is uitgekomen.
Want een uurtje daarna lag je op de stoep.”
“Zo snel?” had Jan vaak gevraagd.
“Ja,” antwoordde zijn moeder dan altijd, “bijna net zo snel als het licht.”
Jan doet zijn ogen dicht.
“Ik wil net zo sterk en dapper zijn als Superman”, fluistert hij.

Uit: Super Jan, Harmen van Straaten

5

Doorstreep de fout in elke zin. Schrijf het juiste woord naast de zin.
1 Negen is het geluksgetal van Jan.
2 De vallende sterren verlichten het huis en de deur.

6

Wat mag je doen als je een vallende ster ziet?


7

Welke wens deed Jans mama toen ze een paar vallende sterren zag?


8

Kleur in de tekst een zin die zegt:
GEEL
GROEN

dat haar wens is uitgekomen.
wat Jan wenst als hij de vallende ster ziet.
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