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BIJLAGE II

Tekst van het voorleesverhaal   

1. Tekst van de versie met de lage frequentie

Lisa en Leila gaan een fruitsalade maken. Leila is naar de markt gegaan om inkopen te doen 

en Lisa zet vast een paar dingen klaar. Eerst pakt ze een plank en een mes. Ze legt ze op het 

aanrecht. Dan pakt ze ook een lepel en een kom. “Eens even kijken,” zegt ze, “heb ik nu alles? 

Wat heb ik nog meer nodig?” (Geluid van een bel ) Ding-dong!

Dat is de bel. Ding-dong!!!! Dat is Leila. Leila heeft een mand bij zich. Daarin zit het fruit dat ze 

gekocht heeft voor de fruitsalade. Lisa loopt naar de deur en doet open. 

“Dag Leila,” zegt Lisa, “kom maar binnen. Geef je jas maar hier, dan hang ik hem aan de 

kapstok. 

Kom maar in de keuken, dan gaan we kijken wat je hebt gekocht.”

“Aha,  allemaal lekker fruit,” zegt Lisa. “Precies wat we nodig hebben.” Ze pakt een kiwi en legt 

hem op tafel. “Kijk, je hebt ook een peer gekocht,” zegt ze. “Wat een mooie!” Dan pakt ze ook 

een tros druiven.

Wat zit er nog meer in?

Een zak! Wat zou daar nu in zitten? “Raad eens! Wat zit erin denk je?” vraagt Leila. “Nou, 

dat weet ik niet,” zegt Lisa. “Kijk maar in de zak”, zegt Leila. Lisa maakt hem open. “Dat zijn 

aardbeien!” zegt ze, ”wat lekker! Die doen we ook in de fruitsalade.”

“Nu kunnen we beginnen,” zegt Leila. “Nee, nog niet,” zegt Lisa, “we hebben nog wat nodig.” 

Ze pakt de mand en keert hem om. En dan … valt er een citroen op de grond. Leila bukt zich 

om hem te pakken. Maar dan stoot ze heel hard haar hoofd tegen de tafel. Au! Dat doet pijn.  
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Leila moet huilen. Er biggelt een grote traan op elke wang. “Arme Leila, je moet huilen,”´zegt 

Lisa, “Kom maar, ik geef je een kusje tegen de pijn.” Nu is Leila niet meer verdrietig. “Goed zo,” 

zegt Lisa, “je lacht weer! Kom, we gaan de fruitsalade maken. Was maar eerst je handen.”

Leila heeft haar handen gewassen en Lisa geeft haar nu een mooi blauw schort. “Als je dit 

voordoet, worden je kleren niet vies,” zegt Lisa. “Kom ik help je er wel mee. Ik maak het wel vast. 

Zo, zit het zo goed?” Leila knikt, ze vindt het een mooi schort. “Nu mag je het fruit wassen. Pak 

het vergiet maar”, zegt Lisa, “ dan doe je daar het fruit in en dan houd je het onder de kraan.”

Dat doet Leila. Ze pakt het vergiet en doet de aardbeien erin. Ze houdt ze onder de kraan en zo 

spoelt ze alles schoon. Ook het andere fruit doet ze erin en ze wast het allemaal schoon onder 

de kraan. “Goed zo,” zegt Lisa. “Je helpt me goed hoor.”

Nu mag Leila aan tafel gaan zitten om alles in stukjes te snijden. “Ga maar op de hoge kruk 

zitten”, zegt Lisa, “dan kan je er goed bij. Ik leg de plank op tafel, daar mag jij op snijden. Ga 

maar zitten”  

Lisa zet de kom op tafel. “Hier doen we de fruitsalade in,” zegt ze. “Moet ik de peer ook wassen?” 

vraagt Leila. “Nee,” zegt Lisa, “die hoef je niet te wassen,  want ik haal de schil eraf. Wat een 

lange, he!”

Leila zit op de kruk, nu kan ze goed snijden. Ze mag met een echt mes snijden. “Val er niet af 

hoor,”  waarschuwt Lisa, “je zit hoog.” 

Leila snijdt alles heel voorzichtig in stukjes.

Er moet nog meer in. De kiwi is nu aan de beurt. Leila mag hem in stukjes snijden, ze doet het 

heel voorzichtig. Dan gaat alles erin.

“We moeten een beetje sap van de citroen erbij doen,” zegt Lisa. Leila perst wat sap uit. Ze 

likt aan haar vingers. Bah, wat is dat zuur! Lisa moet lachen. “Ja, dat is zuur,  maar in de 

fruitsalade is dat lekker fris.”

Er moet ook nog ananas in. Lisa pakt een blikje. “Jij mag het openmaken, Leila. Kijk, je moet 

goed draaien.” Leila draait en draait om het blikje open te krijgen. Dat is best moeilijk! Nu is 

het open. Leila haalt de ananas eruit. “Voorzichtig, de rand is scherp, snijd je niet aan de rand,” 

zegt Lisa.
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“Eens even kijken, nu is de fruitsalade bijna klaar,” zegt Lisa. “Je moet nog even goed roeren. 

Neem niet de kleine lepel,  maar de grote. Daar kun je beter mee roeren.” Leila roert alles goed 

om. 

Nu is de fruitsalade klaar. “Ik pak even een servet voor ons en dan kunnen we de fruitsalade 

opeten,” zegt Lisa. “Hier is een servet.” “Mag ik er een met bloemen?” vraagt Leilna, “dat vind 

ik zo mooi, zo een met bloemen.” “Nou, vooruit, jij er een met bloemen,” zegt Lisa.

Lisa schept de fruitsalade in de bakjes. Leila heeft nu echt trek gekregen. Ze neemt een hapje. 

“Mmm, heerlijk!”

Leila is erg trots. “Wat een lekkere fruitsalade hebben we gemaakt!” zegt ze. “Smakelijk eten!”

2. Tekst van de versie met de hoge frequentie

Lisa en Leila gaan een fruitsalade maken. Leila is naar de markt gegaan om inkopen te doen 

en Lisa zet vast een paar dingen klaar. Eerst pakt ze een plank en een mes. Ze legt de plank en 

het mes op het aanrecht. Dan pakt ze ook een lepel en een kom. “Eens even kijken,” zegt ze, “nu 

heb ik een plank, een mes, een kom en een lepel. Wat heb ik nog meer nodig?” (Geluid van een 

bel) Ding-dong!

Dat is de bel. Ding-dong!!!! Dat is Leila. Leila heeft een mand bij zich, een grote mand. In de 

mand zit het fruit dat ze gekocht heeft voor de fruitsalade. Lisa loopt naar de deur en doet open.

“Dag Leila,”  zegt Lisa, ”kom maar binnen. Geef je jas maar hier, dan hang ik hem aan de 

kapstok. 

Kom maar in de keuken, dan gaan we kijken wat je hebt gekocht.”

“Aha,  allemaal lekker fruit,” zegt Lisa. “Precies wat we nodig hebben!” Ze pakt een kiwi uit de 

mand en ze legt de kiwi op tafel. “Een kiwi! En kijk, een peer, je hebt ook een peer gekocht,” zegt 

ze. “Wat een mooie peer!” Dan pakt ze ook een tros druiven en legt die naast de peer. Wat zit 

er nog meer in de mand?

Een zak! Lisa pakt een zak uit de mand. Wat zou daar nu in zitten? “Raad eens! Wat zit er 

in die zak, denk je?”  vraagt Leila. “Nou, ik weet niet wat er in die zak zit, ” zegt Lisa. “Kijk 
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maar in de zak,”  zegt Leila. Lisa maakt de zak open. “Dat zijn aardbeien!” zegt ze, “er zitten 

aardbeien in de zak. Wat lekker! Die aardbeien doen we ook in de fruitsalade.”

“Nu kunnen we beginnen,” zegt Yasmina. “Nee, nog niet,” zegt Lisa, “we hebben nog een 

citroen nodig. Waar is de citroen?” Ze pakt de mand en ze keert hem om. En dan … valt de 

citroen op de grond! Leila bukt zich om de citroen te pakken. Maar dan stoot ze heel hard haar 

hoofd tegen de tafel. Au! Dat doet pijn.  

Leila moet huilen. Er biggelt een grote traan op elke wang. “Arme Leila, je moet huilen,” zegt 

Lisa, “kom maar, ik geef je een kusje tegen de pijn.” Nu is Leila niet meer verdrietig. “Goed zo,” 

zegt Lisa, “je lacht weer! Kom, we gaan de fruitsalade maken. Was maar eerst je handen.”

Leila heeft haar handen gewassen en nu moet ze een schort omdoen. Lisa geeft haar een mooi 

blauw schort. “Als je dit schort voordoet, worden je kleren niet vies,” zegt Lisa. “Kom ik help je 

wel met het schort. Ik maak het schort wel vast. Zo, zit het schort zo goed?” Leila knikt, ze vindt 

het een mooi schort. “Nu mag je het fruit wassen. Pak het vergiet maar”, zegt Lisa, “ dan doe je 

het fruit in het vergiet en dan houd je het vergiet onder de kraan.”

Dat doet Leila. Ze pakt het vergiet en doet de aardbeien in het vergiet. Ze houdt het vergiet 

onder de kraan en zo spoelt ze de aardbeien schoon. Ook het andere fruit doet ze in het vergiet 

en ze wast het allemaal schoon onder de kraan. “Goed zo,” zegt Lisa. “Je helpt me goed hoor.”

Nu mag Leila aan tafel gaan zitten om de aardbeien en de peer  in stukjes te snijden. “ Ga maar 

op de hoge kruk zitten, dan kan je er goed bij”, zegt Lisa. “Pak de kruk en zet de kruk bij de tafel. 

Ik leg de plank op tafel, dan mag jij op de plank snijden. Ga maar op de kruk zitten.”  

Lisa zet de kom op tafel. “In deze kom doen we de fruitsalade,” zegt ze. “Moet ik de peer ook 

wassen?” vraagt Leila. “Nee,” zegt Lisa, “je hoeft de peer niet te wassen, want ik haal de schil 

eraf. Wat een lange, he!”

Leila zit op de kruk, nu kan ze goed op de plank snijden. “Val niet van de kruk, hoor,” waarschuwt 

Lisa, “de kruk is hoog.” Ze geeft Leila een mes, een echt mes. “Hier, pas wel op, het is een echt 

mes,” zegt Lisa. Met het mes snijdt Leila de aardbeien op de plank heel voorzichtig in stukjes. 

Er moet nog meer in de kom. De kiwi is nu aan de beurt.  Leila mag de kiwi in stukjes snijden. 

Ze snijdt de kiwi heel voorzichtig. Dan gaat ook de kiwi in de kom. 
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“We moeten een beetje sap van de citroen in de kom doen,” zegt Lisa. Leila perst wat sap uit 

de citroen.  Ze likt aan haar vingers. Bah, wat is dat zuur! Lisa moet lachen. “Ja, dat is zuur, 

citroen is zuur, maar in de fruitsalade is dat lekker fris.”

Er moet ook nog ananas in. Lisa pakt een blikje. “Jij mag het blikje openmaken, Leila. Kijk, 

je moet goed draaien. Dan gaat het blikje open.” Leila draait en draait om het blikje open 

te krijgen. Dat is best moeilijk! Nu is het blikje open. Leila haalt de ananas uit het blikje. 

“Voorzichtig, de rand van het blikje is scherp, snijd je niet aan de rand,” zegt Lisa.

“Eens even kijken, nu is de fruitsalade bijna klaar,” zegt Lisa. “Je moet nog even goed roeren 

met de lepel.” Leila pakt de kleine lepel, maar Lisa zegt: “nee, neem niet de kleine lepel, maar 

de grote. Met deze grote lepel kun je beter roeren. Lisa geeft Leila de grote lepel en Leila roert 

alles goed om. 

Nu is de fruitsalade klaar. “Ik pak even een servet voor ons en dan kunnen we de fruitsalade 

opeten,” zegt Lisa.  “Hier is een servet, een servet voor jou en een servet voor mij.” “Mag ik zo’n 

servet met bloemen?”  vraagt Yasmina, “dat vind ik zo mooi, een servet met bloemen.” “Nou 

vooruit, jij een servet met bloemen,” zegt Lisa. 

Lisa schept de fruitsalade in de bakjes. Leila heeft nu echt trek gekregen. Ze neemt een hapje. 

“Mmm, heerlijk!”

Leila is erg trots. “Wat een lekkere fruitsalade hebben we gemaakt!” zegt ze. “Smakelijk eten!”


