


“Krokodil krijgt een bril.” 
Voorlezen of kan ik het al zelf?
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Streepjes tussen een woord?
Lees het als één woord.

Kro-ko-dil ziet wa-zig. 
Hij heeft een bril no-dig.
Eerst moet hij naar de oog-arts.
Dan naar de op-tiek. 
Hij mag zijn ei-gen bril uit-kie-zen.
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Kro-ko-dil zit ach-ter in de klas.
Hij ziet niet goed.
‘Juf wat staat er op het smart-board?
(zeg smart-bord)
Mag ik een an-de-re plaats?’
De juf zegt, ‘nee jij zit daar goed.’
Kro-ko-dil kijkt zie-lig.
‘Wat staat daar toch?
Al-le woord-jes zijn wa-zig.’

In plaats van zet leest hij zee.
De juf zegt boos, ‘jij leest al-les fout.
Lees het o-ver, doe je best.’
Het wil maar niet luk-ken.
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Kro-ko-dil huilt, ‘juf ik kan het niet zien.
Ik kan niet zien wat er op het bord staat.’
‘Echt niet?’ vraagt de juf.
‘Zeg dan eens wat hier staat?’
Zij wijst het woord-je best aan.
Kro-ko-dil leest rest.
‘En hier? Wat staat hier?’
De juf wijst naar reus.
Kro-ko-dil leest neus.

De juf zegt, ‘ik praat met jouw ma-ma. 
Jij ziet niet goed. 
Ik denk dat jij een bril moet.
De juf vraagt, ‘Beer? 
Ruil jij van plaats met Kro-ko-dil.’
‘Ik wil hier blij-ven zit-ten,’ zegt Beer
‘Nee Beer, jij moet ach-ter in de klas.
Kro-ko-dil mag naar vo-ren.’
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Kro-ko-dil is heel blij.
Hij ziet al-le woord-jes be-ter.

De juf schrijft een brief.
De brief is voor ma-ma Kro-ko-dil.
‘Geef de brief aan jouw ma-ma.
Er staat in dat jij naar de oog-arts moet.
Jij krijgt vast een mooie bril.’
‘Ik krijg een bril,’ zegt Kro-ko-dil trots te-gen 
de kin-de-ren van zijn klas.

Kro-ko-dil gaat met zijn ma-ma naar de
oog-arts. Hij krijgt test-jes.
De oog-arts wijst op een bord.
‘Zeg eens wat dit is?’
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Kro-ko-dil ziet een gro-te au-to.
De klei-ne on-der-aan ziet hij niet.
De oog-arts zegt tegen ma-ma, ‘hij moet een 
bril, dan ziet hij weer goed.’
Hier hebt u een brief-je geef dat maar aan de 
op-ti-cien. (zeg op-tie-sie-en)

Ma-ma gaat met Kro-ko-dil naar een win-kel.
Het is een bril-len-win-kel. 
Het is een op-tiek.
Bin-nen is een vrouw.
Zij is een op-to-me-trist.
(zeg op-too-mee-trist)

Zij weet alles van o-gen. 
Zij zegt: ‘jij hebt wel een brief maar ik meet 
al-tijd al-le o-gen na.

6



Ga hier ach-ter zit-ten. 
Hier-mee kan ik jouw o-gen goed be-kij-ken.’
Kro-ko-dil vindt het leuk.
‘Nu mag jij een bril uit-zoe-ken.
Wel-ke kleur vind jij mooi?

Wil jij een gro-te of een klei-ne bril?
Pas er maar een he-le-boel.’
Kro-ko-dil ziet een leu-ke bril.
‘Die wil ik heb-ben ma-ma!’
De op-to-me-trist vult een brief-je in en geeft 
dat aan ma-ma.
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‘O-ver een week kunt u de-ze bril op-ha-len.
On-ze op-ti-cien zet er gla-zen in.’
(zeg op-tie-sie-en)
Ma-ma be-taalt de bril.

Na een week krijgt Kro-ko-dil zijn bril.

Hij is su-per trots.
Al-le kin-de-ren uit zijn klas vin-den zijn bril 
mooi en stoer.
Hij mag weer naar zijn ou-de plaats.
Nu kan hij al-les dui-de-lijk zien.
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