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Mus heeft geluk.
Bij de post zit een prijs.
Ze mag met haar vriend
naar de bergen op reis

Ze pakken hun koffers
en nemen de trein.
Het duurt wel een nacht
voordat ze er zijn.

Leesboekje
Mus op de ski’s
AVI M4
NB Deze les bevat het eerste helft van een leesboekje.  

De complete les is een betaalde les. Zie laatste pagina.



Dan zien ze bergen,
met sneeuw, wit als room.
Alle daken zijn wit.
Het lijkt wel een droom.



Bij het dorp is een piste.
Er wordt veel geskied.
Je kunt er ski’s huren,
maar Mus wil dat niet.

Ze vindt het gevaarlijk.
Maar Muis roept: ‘Welnee!
Iedereen kan het.
Kom nu maar mee!’



Mus krijgt harde schoenen.
Dat loopt heel erg gek.
Ze hipt door de sneeuw
met de ski’s op haar nek.



Bij de piste zegt Mus:
‘Ik durf toch niet, hoor.’
Maar Muis zegt: ‘Kijk mij!
Ik doe het wel voor!’



Wil je weten hoe het verder gaat?

Ga door met de spelletjes

Het complete boekje van Mus is te koop op  
www.books2download.nl

http://www.books2download.nl/joomla/index.php/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=35&category_id=7


Spelletjes

Wat wint wat?
Volg de weg.



Op reis
Waar rijden Mus en Muis naartoe?
Volg het spoor  
en lees:

Ze gaan naar
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Op de top
Mus en Muis staan op de top van een berg.
Lees met de pijl mee. Lees eerst oranje en dan geel
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Wat zegt Mus? Wat zegt Muis?



Thema  
Wintersport

Al lang geleden bedachten mensen een 
manier om goed in de sneeuw te kunnen 
lopen.

Hier zie je een paar oude 
‘sneeuwschoenen’.  
Door het grote oppervlak zak 
je niet weg in de sneeuw.



Deze ski is 2600 jaar oud en ligt in het 
skimuseum van Oslo.
Hij is bewaard gebleven omdat hij in 
veengrond lag. De ski loopt van voor 
en achter omhoog, zodat je ermee kunt 
glijden. Met een twijg maak je hem vast 
onder je schoen. De ski is ongeveer 80 cm 
lang en 30 cm breed. 

Later werden ski’s langer 
en smaller.



Hier zie je een paar manieren om een berg af te dalen.  
Alleen met langlaufen kun je ook zelf een berg op klimmen.

Skiën Langlaufen

Sleeën Snowboarden



Schrijfopdracht: Verrassing

Mus krijgt een brief waarin staat dat ze een prijs 
gewonnen heeft. Ze mag op wintersport.  
Wat een verrassing! Mus was zelf nooit op dat  
idee gekomen. Ze vindt het in het begin ook best 
eng. Maar later wint ze een wedstrijd.

Iemand stuurt jou een spannende brief waarin 
staat dat je iets leuks mag gaan doen. Is de brief 
van een bekende zanger, een baas van een fabriek 
of een familielid? Bedenk maar iemand. 

Wat gebeurt er na het lezen van de brief?  
Bedenk een avontuur. Maak er een tekening bij.

Beste Mus,
… …… ……



Schrijfster Rian Visser vindt het leuk als jullie zelf 
ook een verhaal bedenken. 
Lees op www.schrijvenmetmus.nl verhalen van 
andere kinderen die deze opdracht gedaan 
hebben. Sturen jullie ook iets in?
Mail je verhaal naar: verhaal@schrijvenmetmus.nl.
Misschien komt jouw verhaal ook op de site!

http://www.schrijvenmetmus.nl
http://www.schrijvenmetmus.nl
http://www.schrijvenmetmus.nl


Geschikt voor klassikaal lezen op het digitaal schoolbord  
of individueel op de computer. 

Met spelletjes, info en schrijfopdracht!
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Kijk op www.books2download.nl voor de complete 
digibordles (€ 4,90) en de andere boekjes van Mus.
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