
Fien de slakIn de boekenkast van Joost de mus staat een heel dik boek. 
“Wiskunde” staat erop. Fien ziet dat boek.  
“Joost, wat is kuswinde?” 
“Je bedoelt wiskunde, denk ik”

Fien de slak neemt beginnende lezers mee van haar 
moestuin naar het park en nog veel verder.

Kleine lezers ontmoeten haar grote vrienden in korte en 
zelfs lange verhalen.

Elke tekst beantwoordt volledig aan de basiskopppeling 
van de Alfabetcode. De verhalen werden zorgvuldig 
neergeschreven door de gedreven leerkrachten van de 
TintelTuin, de eerste school die met deze leesmethode aan 
de slag ging.

Bij dit leesboek hoort een werkboek met oefenbladen 
om al schrijvend de klank-teken-koppeling nog beter te 
verankeren.

TintelTuinTeam © 2015 
ISBN 11 222 3333 5

F
ien de sla

k 1

1



Wortelkunde

In de boekenkast van Joost de mus staat  
een heel dik boek. ‘Wiskunde’ staat erop.

Fien ziet dat boek. “Joost, wat is kuswinde?” 
“Je bedoelt wiskunde, denk ik.  
Daarin staat heel veel van plus en min, en maal en  
breuken en meer van dat.” 
“Dat lijkt me wel leuk, dat wil ik ook begrijpen.  
Wil jij me ermee helpen?”

Joost is heel slim, hij is een echte meestermus.  
Hij neemt een kiezelsteentje en krast er twee streepjes  
mee op de muur. “Hoeveel streepjes zie je hier, Fien?”  
“Euh... een miljoen?” 

Joost weet dat er heel wat werk aan de winkel is  
om Fien wat wiskunde bij te brengen.  
Maar hij geeft niet op.  
Hij neemt vijf wortels uit de koelkast,  
met veel groen eraan.  
“Fien, hoeveel wortels zie je hier?”  

“Dat is simpel, Joost. Vijf, ik ben niet dom hoor.  
En wortels zijn net mijn lievelingskostje.  
Maar ik wou wiskunde doen, niet wortelkunde!”

Joost moet lachen.  
“Domkop, dit is nou echt wiskunde.  
Je telt al tot vijf, dat is heel slim van je. 
Kom je morgen weer eens langs?  
En breng dan wat selderij mee, dan gaan we tot tien.” 
“Dat doe ik. Dankjewel, Joost,  
je maakt van mij een echt wiskundewonder!”

“Je bedoelt een groentenwonder?” lacht Joost. 
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