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HET ZWEMBAD
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Farid zit met zijn kinderen in de bus. Ze zijn op weg
naar zwemles.
Zelf heeft Farid leren zwemmen van zijn vader.
Dat was dertig jaar geleden, in de Karoen-rivier
in Iran.
Farid vindt dat zijn kinderen best kunnen wachten
met zwemles tot het zomer is. Dan kan hij het ze zelf
leren, in een meertje of rivier.
‘Papa, je moet op het knopje drukken. We moeten er
zo uit.’

Farid drukt op het rode knopje.
De bus remt af en stopt.
Farid staat op en geeft zijn kinderen een hand.
Farid houdt meer van zijn kinderen dan van wie dan
ook. Zijn dochter Laleh is vier jaar. Zijn zoon Ramin is
bijna zes.
Farid doet alles voor ze. Maar hij zou liever niet mee
naar zwemles gaan.
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Farid en de kinderen gaan naar binnen. Ze moeten
zich eerst omkleden.
‘Papa, je moet hier je schoenen uit doen!’
Farid doet wat zijn dochter zegt.
Eigenlijk gaat zijn vrouw Sima altijd mee naar
zwemles. Maar vandaag is ze ziek.
De kinderen rennen een kleedkamer in. Het is de
dameskleedkamer. Farid kan niet mee naar binnen.
Kleine jongetjes mogen wel de dameskleedkamer in,
maar volwassen mannen niet.
Daar kleden ze zich vast altijd om als ze met Sima zijn,
denkt Farid.
Hij wacht ongeduldig bij de deur.
Hij heeft de zwemkleren in zijn tas.
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Na een minuut zijn de kinderen nog steeds niet naar
buiten gekomen.
Farid begint boos te worden. De kinderen moeten
terugkomen om te kijken waar hij is.
Hij heeft spijt dat hij is meegegaan. Ze hadden
moeten wachten tot zijn vrouw weer beter was.
Farid houdt er niet van om nieuwe dingen te doen.
Omdat het dan fout kan gaan.
Als het fout gaat, kijken mensen naar hem. En dan
denken mensen dat hij dom is.
Farid houdt van zijn werk in de garage. Daar weet
hij hoe alles werkt. En hoe zijn collega’s op hem
vertrouwen.
Maar hij is nog nooit in een zwembad geweest.
Hij heeft ook nog nooit de kinderen uit school
gehaald. Zulke dingen doet zijn vrouw.
Farid wil dat alles goed gaat. Hij wil niet dat mensen
hem uitlachen.
Als kinderen gekke dingen doen, en mensen moeten
lachen, dat kan. Maar Farid is volwassen, dus moet hij
alles kunnen doen zoals het hoort.
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Een paar meisjes lopen de kleedkamer in. Nu heeft
Farid de kans om zijn kinderen te roepen.
‘Laleh, Ramin, kom eens hier!’, roept hij door de open
deur.
Na een tijdje komen de kinderen de gang in.
Ze hebben zich al uitgekleed.
Er komen mensen aan die ook gaan zwemmen.
Farid schaamt zich dat zijn kinderen bloot zijn.
‘Ga terug en haal jullie kleren. En kom meteen weer
naar mij!’, zegt Farid.
‘Maar…’, zegt Laleh.
‘Nu’, zegt Farid.
De kinderen komen aanlopen met hun kleren in hun
hand. Daarna gaan ze de mannenkleedkamer in.
Farid wordt weer wat rustiger.
De kinderen krijgen hun zwemkleren. Laleh kiest een
kluisje uit.
Farid kleedt zich ook om. Hij heeft een tv-programma
gezien over kinderen die leren zwemmen. De ouders
hadden zwemkleding aan en gingen mee het water in.
Farid legt zijn bril in het kluisje. Hij is bang dat hij hem
anders kwijtraakt in het water.
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Eerst douchen ze, en daarna gaan ze naar het
zwembad.
De kinderen lopen voor Farid uit naar het kleine
zwembad.
Farid loopt langzaam. Dat is het veiligste, want hij ziet
slecht zonder bril. Dingen die een paar meter weg zijn,
worden wazig.
De kinderen springen in het water en Farid doet
hetzelfde.
De zwemjuf gaat ook het water in. Ze vraagt of Farid
ook wil leren zwemmen. Farid schudt zijn hoofd.
Dan vraagt ze hem om het water uit te gaan. En bij de
andere ouders te gaan staan.
Farid klimt het water uit en gaat bij de andere ouders
staan. Hij is de enige met zwemkleren aan.
Farid heeft het fout gedaan en hij schaamt zich.
Hoewel niemand van de andere ouders hem uitlacht.
Nu hij er nog eens over nadenkt, waren het baby’s
in het tv-programma. En dan moeten ouders er
natuurlijk wel bij zijn.
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De zwemles begint.
Farid gaat aan de rand van het zwembad staan, zodat
hij kan zien wat er allemaal gebeurt.
De kinderen moeten ringen van de bodem opduiken.
Laleh en Ramin zijn daar heel goed in. Farid voelt zich
trots.
Hij ontspant een beetje. Hij begint met de andere
ouders te praten. Allemaal zijn ze aardig. Iemand
vraagt hem om de groeten te doen aan zijn vrouw.
De zwemles is afgelopen. Laleh en Ramin willen dat
Farid ook komt zwemmen.
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Farid wil eigenlijk meteen naar huis. Maar hij laat zich
overhalen. Hij heeft zijn zwembroek toch al aan.
Ramin en Laleh vinden een bal in het water.
Eerst spelen ze samen met de bal. Maar daarna
beginnen ze ruzie te maken.
Farid pakt de bal van ze af. Dan kunnen ze er ook niet
om vechten.
Farid kijkt naar het grote zwembad. Een paar jongens
springen van de hoge duikplank.
Dat ze dat durven, denkt Farid.
Dan hoort hij geschreeuw. Ramin en Laleh hebben
alweer ruzie om de bal.
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Farid wordt boos.
‘Nu stoppen met ruziemaken!’, roept hij. ‘Anders lopen
jullie maar naar huis. En dan krijgen jullie een week
lang geen snoep!’
De kinderen met de bal kijken hem verbaasd aan.
Alle mensen om Farid worden stil en kijken naar hem.
Er is iets fout gegaan.
Farid doet een paar stappen naar voren. Nu ziet hij
het. Het waren niet zijn kinderen op wie hij boos
werd.
Hij ziet Ramin en Laleh een stukje verderop. Ze kijken
verbaasd naar hem.
‘Sorry, ga maar verder met ruziemaken’, zegt Farid
tegen de kinderen met de bal.
Zijn gezicht is vuurrood. Hij schaamt zich. Alweer.
Farid helpt zijn kinderen het water uit.
‘Nu zijn we klaar met zwemmen’, zegt hij.
De andere mensen zijn weer verder gegaan met
praten. Farid loopt met de kinderen naar de douches.
‘Papa, mogen we in de sauna?’, vraagt Ramin.
‘Nee, geen sauna vandaag’, antwoordt Farid.
Hij is nog nooit in een sauna geweest.
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Moet je je zwemkleren aanhouden of niet? Mag je je
handdoek meenemen of niet?
Hij wil het niet fout doen, dus ze gaan niet naar de
sauna.
Hij heeft genoeg nieuwe dingen gedaan vandaag.
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Farid en de kinderen lopen het zwembad uit.
Ze stappen de bus in. Nu voelt alles weer goed.
Laleh zit bij Farid op schoot. Ramin zit op de stoel
naast hem.
Farid gaat met zijn vrouw praten. Hij wil nooit meer
mee naar het zwembad. Zulke dingen moet zijn
vrouw doen.
Ramin kijkt naar zijn vader.
‘Wat was het leuk vandaag!’, zegt hij.
Farid zucht. Daar is hij het niet mee eens.
‘Mama wordt nooit boos op andere kinderen’, gaat
Ramin verder.
Farid zucht nog een keer.
‘Het is veel leuker met jou, papa. Er gebeurt dan
zoveel’, zegt Ramin en hij moet lachen.
‘Je bent de allerbeste vader van de hele wereld’,
zegt Laleh.
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Farid krijgt tranen in zijn ogen. Hij veegt ze snel weg.
Hij zou vaker dingen met de kinderen moeten doen.
Als ze het willen, dan zal hij de volgende keer ook
meegaan naar zwemles.
Misschien zelfs naar de sauna.
Als je iets voor de eerste keer doet, is het altijd
moeilijk.
Zelfs volwassen mannen kunnen iets fout doen.
Maar dat maakt niet zoveel uit. Farid begrijpt dat nu.
Maar hij gaat nooit meer zwemmen zonder bril.
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Vragen en opdrachten
1 Uit hoeveel mensen bestaat jouw gezin? Schrijf alle namen op.
Schrijf ernaast hoe oud iedereen is. En of hij/zij kan zwemmen.
Schrijf ook op welk zwemdiploma iedereen heeft.

Naam		

Leeftijd

Kan zwemmen

Diploma

Voorbeeld Farid		40		Ja			geen

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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2 Uit hoeveel personen bestaat het gezin van Farid?
Schrijf hun namen op.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3 Waar komt Farid vandaan?
..............................................................................................................................
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4 Wat doet Farid voor werk?
..............................................................................................................................

5 Wie weet de weg naar het zwembad?
..............................................................................................................................

6 Waarom gaan de kinderen naar de dameskleedkamer?
..............................................................................................................................

14

..............................................................................................................................

7 Waar heeft Farid zwemmen geleerd?
...................................................................................
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8 Bedenk nu zelf vier vragen over het verhaal.
Geef de goede antwoorden erbij.
Vraag .....................................................................................................................
Antwoord ................................................................................................................

Vraag .....................................................................................................................
Antwoord ................................................................................................................

Vraag .....................................................................................................................
Antwoord ................................................................................................................

Vraag .....................................................................................................................
Antwoord ................................................................................................................
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9 Hoe zien de bussen bij jou in de buurt eruit? Geef de bus
hieronder de kleuren van ‘jouw’ bus.
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10 Hieronder staan 7 woorden uit de tekst.
• Zet de betekenis erachter.
• Weet je niet wat het woord betekent? Zoek het woord dan 		
op in het woordenboek of op internet.
• Bedenk met elk woord twee nieuwe zinnen.

Voorbeeld
Zwembad:
		
Zin 1: 		
Zin 2: 		

Een plek waar je kunt zwemmen, en waar je 		
zwemles kunt krijgen.
De kluisjes in het zwembad zijn allemaal vol.
Het water in het zwembad is erg koud.
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Nu jij!
1) Kleedkamer
		

Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................

2) Ongeduldig
		

Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................

3) Collega
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Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................

4) Volwassen
		

Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................
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5) Opduiken
		

Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................

6) Overhalen
		

Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................

7) Wazig
		

Betekenis ..................................................................................................

		

Zin 1 ............................................................................................................

		

Zin 2 ............................................................................................................
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11 De 20 woorden hiernaast zijn verstopt in de puzzel. Ze kunnen
alle kanten op staan. Ook schuin en achterstevoren. Als je alle
woorden hebt weggestreept, hou je 11 letters over. Zet ze achter
elkaar, en je hebt de oplossing van de puzzel.
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1
2
3
4
5
6
7

Bal
Ongeduldig
Rek
Zwembad
Knopje
Volwassen
Broer

8
9
10
11
12
13
14

Week
Duikplank
Ziek
Bril
Trui
Kluisje
Broek

15
16
17
18
19
20

Water
Nat
Ouders
Vader
Garage
Doen

12 Wat neem je allemaal mee als je naar zwemles gaat?
En als je een dagje naar het strand gaat?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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13 Even rekenen ... Hoeveel is Farid kwijt voor de reis?
• Een buskaartje kost € 2,50 en is één uur geldig.
• Kinderen tot 4 jaar reizen gratis.
• Kinderen tussen 4 en 11 jaar krijgen 30% korting.
Hoe los je deze som op? Schrijf eerst op wie er allemaal
meegaan:		
.......................................................
				.......................................................
				.......................................................

Colofon
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Het kaartje is maar een uur geldig. Dat haalt Farid nooit!
Dus hij moet ook voor de terugreis betalen.
Farid betaalt 2 x € 2,50 voor zichzelf. Dat is:
€ ...............
Hoeveel betaalt Farid voor Ramin? 		
€ ...............
Let op! Ramin is een kind tussen de 4 en de 11 jaar!
Hoeveel betaalt Farid voor Laleh?			
€ ...............
							
Tel nu de bedragen voor Farid, Ramin en Laleh
bij elkaar op. Hoeveel is Farid in totaal kwijt aan
het busreisje van en naar het zwembad?
							Totaal:
€ ..............
Tekst: Per Alexandersson
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Volgende keer in het Start!-pakket:

Freerunning

Isak is op weg naar handvaardigheid. Hij zegt zijn zusje gedag.
Zij is net begonnen in de brugklas. Ze staat met een paar vrienden
te praten. Isak glimlacht als hij ziet hoe groot en stoer ze zich voelt.
Isak heeft niet zoveel vrienden als zijn zusje.
Na schooltijd is het huiswerk maken, skaten en internetten.
Isak kijkt graag naar filmpjes van Freerunning. Het is te gek om die
jongens van daken en muren te zien springen. Het kriebelt in zijn
buik als hij ziet hoe ze zichzelf over hindernissen heen gooien.
Isak zou het graag willen proberen. Maar het is moeilijk om zelf te
beginnen.Hij zou het willen leren van iemand die het al kan.
Maar hij kent niemand die aan Freerunning doet. Freerunning ziet
er stoer uit, maar het is heel gevaarlijk en moeilijk.
Maar niet zo moeilijk als meisjes, denkt Isak. Op Facebook zoekt hij
ze op als hij thuis is. Dan kan hij dromen dat hij verkering heeft met
een meisje. Maar dat is iets anders dan oog in oog met een meisje
staan. Dan voelt hij zich onzeker en weet hij niet wat hij moet
zeggen.
Nu komen drie meisjes uit de derde hem tegemoet lopen in de
gang. Een van hen is volgens Isak nieuw op school. Isak weet niet
hoe ze heet. Maar ze is knap en hij vindt haar kledingstijl leuk.
Ze kleedt zich als een skater en heeft haast geen make-up op.
Ze beweegt soepel en ziet er op een bepaalde manier heel vrij uit.
Plotseling duwen drie jongens de meisjes opzij. In het midden
loopt David, de ergste pestkop van de school. Naast hem lopen
twee van zijn vrienden. Ze komen recht op Isak aflopen. Het is alsof
ze hem in elkaar gaan slaan. Isak kijkt ongerust om, maar achter
hem is alleen een muur. Hij kan geen kant op.
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Het Start!-pakket van uitgeverij Eenvoudig Communiceren bestaat
uit bookazines; boeken in tijdschriftformaat, gedrukt op extra stevig
krantenpapier. Het zijn spannende, vrolijke of actuele verhalen,
mét opdrachten. Begrijpend lezen, werken aan de woordenschat,
taalvaardigheid; het komt allemaal aan de orde. Net als taalpuzzels,
sommen en leuke illustraties. Het taalniveau van de titels in het
Start!-pakket varieert, evenals de lengte van de verhalen.
Per schooljaar verschijnen er tien titels.
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