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Informatie over dit boek. 
 
Ik heb dit boek geschreven in de vakantie. 
Want dit was mijn huiswerk van Karin voor de 
dyslexie. 
En ik had een tekening gemaakt. Over Karin het 
dyslexie monster (die leek op een kikker). En toen 
zij mijn moeder; maak er een verhaal over. En ik 
heb dit boek toen in 2 dagen geschreven. Ik vind 
het ook al leuk om boeken te SCHRIJVEN. Ik doe dat 
wel met kerst. Dan maak ik kerst verhalen. Of met 
sinterklaas. Dan maak ik prenten boeken. En met 
kerst dingen die voor een 5% echt zijn gebeurt. En 
die andere 95% bedenk ik zelf. En dat is ook een 
soort van bij dit boek. Ik heb de namen zelf 
bedacht. Die namen bestaan wel echt natuurlijk. Ik 
hoop dat je dit boek leuk gaat vinden. 
 
 
 
 
 
                  ANNE WONDER.    
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Het dyslexie monster! 
 
Kim en Julia zitten in de klas. 
Kim heeft dyslexie, ze moet elke 
woensdag naar haar dyslexie training. 
Daar leert ze alle regels. 
Maar er is ook iets mis met kim.  
Er zit iets in haar hoofd. 
Het is groot voelt Kim. 
De ene dag zit het links en de andere 
dag zit het rechts. 
Kim, papa, mama en haar grote broer 
Jos weten niet wat het is. 
Mama zegt op een dag tegen Kim; ik ga 
mr. Groot bellen (dokter). 
De moeder van Kim belt met mr. Groot.  
Moeder; hallo, u spreekt met Evelien. 
Kan ik een afspraak maken. 
Dokter;  waarvoor? 
Moeder;  mijn dochter Kim, er zit iets in 
haar hoofd maar we weten niet wat het 
is?  
Dokter: dan moeten we een scan maken. 
Morgen middag 12:00. 
Moeder:  zijn er nog dingen wat Kim 
niet mag? 
Dokter: ja zeker, ze mag niks eten en 
drinken. 
Moeder: mag ze haar knuffels mee? 
Dokter : ja zeker, tot morgen. Doei. 



Naar het ziekenhuis. 
 
Kim moet vandaag naar het ziekenhuis. 
Kim wil niet, ze wil met Julia spelen en 
met de knuffels. En chocola eten, maar 
ze mag niks eten van mr. Groot. 
Ze mag Joep en Stijn wel mee nemen. 
Joep en Stijn zijn de knuffels van Kim. 
Het zijn twee dolfijntjes. 
Joep is lichtblauw met een witte buik en 
Stijn is donkerblauw met een licht 
blauwe buik. 
Kim zit in de auto, ze gaat naar het 
ziekenhuis. 
Daar krijgt ze de scan. 
Kim vindt prikken niet leuk.  
Ze krijgt toch de prik en ze valt in 
slaap. Mama geeft Kim een kus en zegt; 
welterusten lieverd. Kim droomt over  
Joep, Stijn en Julia. 
Even later wordt ze wakker. 
Mama, papa, Jos en Julia zijn er. 
Mama zegt; heee lieverd. 
We zijn in het ziekenhuis en de scan is 
klaar. 
 
 
 
 

 



In het hoofd van kim. 
 
Ik den het dis-lek-sie monster! 
Ik ben groen, groot en DIEK. 
Ik kwaak kwaak kwaak in kim haar 
hooft. 
Ik hep ook een beebie in mijn duik. 
Duis ik ben heeeel dik. 
Ik ben ook heel sout. 
Bij een dik tee moet kim woorde 
sgreiven. 
Dan schrijv ik ze voor kim vout op en 
ban denkt kim dat dat zo hoort. 
Maar dat is nie goed. kijk maar ik laat 
wel een vorbeelt zien. 
 
Vis                  fiz 
Fruit              vruid 
Reus               rus 
Rug                ruch 
Neus              nus 
Uil                eul 
Keel             kel 
Beer              bir 
Aap              aaap 
 
Zo sgrijf ik het vor kim op, 
moeoeoehahahaa.  Ik ben heel slegt! 
 

 



Kim en de operatie. 
 
De dokter zegt tegen kim; er zit een 
beest in je hoofd. Nou het is niet echt 
een beest maar een ding. En die moet er 
uit. Je moet geopereerd worden. Dan 
gaan we dat ding er uit halen. 
Ik ga wel even overleggen met je 
moeder wanneer dat kan, oké. 
 
Dokter: wanneer kan kim geopereerd 
worden? 
Moeder; nu als het moet. 
Dokter; oke. We hebben plek dus dat 
kan wel. 
 
Moeder; Kim je moet geopereerd 
worden. Oké, zegt kim. Dan krijg je een 
kapje op je mond en dan gaan we dat 
ding er uit halen. We gaan nu naar de 
operatie kamer en dan krijg je een 
kapje en een prik en dan slaap je als 
Doornroosje. Kim heeft het kapje en het 
prikje gehad. Welterusten kim, zegt 
mama. Kim wordt wakker en haar voelt 
hoofd meteen heel licht. Ze kan beter 
na denken en ze weet veel meer in eens. 
Kim vraagt  aan de dokter. 
Dokter waar is dat ding dat in mijn 
hoofd zat? Weg,  zegt de dokter.           



Nog niet naar huis? 
 
‘Kim’, zegt de dokter. Je mag nog niet 
naar huis. ‘Waarom niet’, zegt Kim. 
Omdat er misschien nog een baby’tje in 
je hoofd zit. Want het ding dat in je 
hoofd zat was….. zwanger! 
En net bevallen! OMG! En we hebben er 
een baby uitgehaald. Maar misschien zit 
er nog een baby’tje in. Je moet nog drie 
scans.  En je moet pillen slikken. Want 
wat in je hoofd zat was een dyslexie 
monster. Dat hebben alleen kinderen 
met dyslexie. Heb jij dat Kim? 
Ja, ik moet elke woensdag naar dyslexie 
training. Nu zal de dyslexie minder zijn. 
En die pillen, daar gaat het baby’tje 
dood van. En als die er in zit poep je die 
uit. Nu moet je ook een scan, maar daar 
bij slaap je niet. Je krijgt wel een super 
zonnebril op, want het licht waar we de 
scan me maken is super vel. 
Oke, maar is de scan in deze kamer (kim 
ligt alleen op een kamer).  Ja, en we 
gaan de scan zo maken. Hier is de bril 
en hou hem goed op. Oke… en flits! 
De scan is al klaar. Morgen kijken we of 
er nog een baby’tje in zit. 
 
 



De foto  
 
Kim wil heeeeel graag de foto van de 
scan van gisteren zien. 
Dokter dokter, mag ik de foto van de 
scan zien. Ik wil weten of er een 
baby’tje in mijn hoofd zit of dat er niks 
in zit. 
De dokter zegt; kim we hebben slecht 
nieuws. Er zit een baby’tje in je hoofd. 
Maar dan neem ik een pil of drie en dan 
is hij weer weg. 
Nee kim, de baby is al groot. Dus weer 
een operatie aan het dyslexie monster. 
Oh neeeee, ik wil  niet nog een. Ja kim, 
het moet. Heb ik anders  weer een 
dyslexie monster. Die heb je al, maar 
deze is geel en veel slechter dan de 
groene die je eerst had. Als je nu gaat 
schrijven, schrijf je het echt heeeeel 
anders. Dan weet je niet wat het is en 
wat je moet opschrijven. Als je 
bijvoorbeeld kim op schrijft, dan 
schrijf je mki. Dat is niet goed. Dus dit 
monster moet weg. Morgen word je 
geopereerd. 
                     
     
       
      



Nog een operatie. 
 
Kim moet nog een operatie. 
Vandaag word het andere dyslexie 
monster er uitgehaald. Kim wil het niet. 
Ze heeft er geen zin in, echt niet! 
Daar komt de dokter en achter de 
dokter loopt mama, papa, Jos en Julia. 
Julia wat doe jij hier. 
Ik mocht van mijn moeder en jouw 
moeder en de dokter een nachtje bij 
jouw logeren. Mag dat? Ja maar ik moet 
wel geopereerd worden. Maakt niet uit 
ik wist het al van je moeder en de 
dokter. Ik ga dan met Jos naar de bios. 
We gaan naar Nemo. Cool. Dokter hoe 
lang is de operatie? 1uur en 45 
minuten. Het is best wel een lange 
operatie omdat het moeilijk is om het 
dyslexie monster te pakken te krijgen. 
En hoe lang duurt de film Juul? 2uur. 
Nou ik denk al dat de film af is wanneer 
ik nog lig te slapen. Je wordt nu 
geopereerd. Je mag kiezen, kapje of 
prikje. 
Eeeh kapje. Oké hier is het kapje, 
welterusten kim.  
Kom Jos wij gaan nu naar de film.  
Hij begint zo en dan kan kim in alle rust 
geopereerd worden.  



Nog een nachtje in het 
ziekenhuis. 
 
Kim hoeft nog maar één nachtje in het 
ziekenhuis. Gister is het gele dyslexie 
monster er uit gehaald. En ze heeft met 
Julia gelogeerd. Kim heeft Julia          
opgemaakt. Dat mocht niet bij kim van 
de dokter. Want dan komt er make-up 
in haar wond en dan kan de wond niet 
genezen. Juul zullen we nog een nachtje 
logeren? Ja leuk is goed. ik mag niet 
lopen maar ik heb een knop en met die 
knop komt mr. Groot. Wil jij op de knop 
drukken?  
Is goed. Rode knop of de  groene.  
De rode is als je iets wil vragen. De 
groene is als er iets mis is met je. 
De rode, het maakt wel een raar geluid. 
Klik en het klinkt in de kamer pieuw. 
Juul je schrok he. Ja nog al ja. Ik kom er 
aan. Hoorden Juul en Kim in de gang. 
Daar komen dokter en mama, papa, en 
Jos. Wat is er? Mag ik nog een nachtje 
met Juul logeren? Van mij wel. Mag ik 
mijn moeder dan bellen. 
Ja hier is mijn telefoon. Tik het nummer 
maar in. 06-53641748. 
Julia; he mam mag ik nog een nachtje 
bij kim slapen. Mama; ja 



Met Juul slapen. 
 
Juul zal ik aan de dokter vragen of hij 
het dyslexie monster nog heeft. 
Ja cool leuk idee. Druk jij op de rode 
knop? Pieuw. Dokter heeft u het 
dyslexie monster nog? Ik weet het niet 
zeker maar ik denk dat ik hem nog wel 
heb ik weet niet of hij nog leeft. Ik kan 
wel kijken of ik hem kan vinden ik denk 
dat hij in de opslag ruimte beneden is. 
Ik breng hem dan wel oké. 
Juul je krijgt de baby van het monster 
wat in mijn hoofd zat te zien als hij hem 
kan vinden. 
Daar komt dokter al weer. 
Ik heb hem gevonden. Hij is wel dood. 
Niet erg mag ik hem aaien. Ja kan wel. 
Als je dat wil. Juul durf jij dat. Tuurlijk 
het komt uit jouw hoofd en wij zijn BFF. 
Dus tuurlijk. Zal Evelien halen. Dan kan  
jouw moeder hem ook zien. 
Dat is de oranje knop. Die is er ook nog. 
Pieuw. Mama komt er al aan, mam kijk 
dit zat in mijn hoofd. Whaaaa dat is een 
eng ding. Maar jullie moeten nu gaan 
slapen. Weltrusten. 
 
 
 



Naar huis. 
 
Je mag naar huis kim. Ja, mag ik naar 
huis? Het is helemaal goed met de wond. 
Dyslexie monster is er uit. 
Je moet een ice pack op je hoofd doen 
als je er last van krijgt. Oke. Je moet 
ook nog kleine slaap pillen. Als je die in 
neemt slaap je binnen 5 minuten. 
Die moet je bij de drogisterij halen. 
En volgende week gaan de 10 
hechtingen er uit. Vergeet je joep en 
Stijn niet. Nee tuurlijk niet.  
Julia ga jij ook mee. Ja, mag ik mijn 
moeder bellen. Hier is mijn telefoon.  
Hier in tikken. 06-53641748 ik hoef 
niet te bellen ik had het al gevraagd. 
Het mocht. 
Eeeh je mag een nieuwe dolfijn uit 
zoeken. Een nieuwe dolfijn, echt! Mag 
dat! 
Ja omdat je geopereerd bent. 
We gaan naar de knuffel winkel. 
Daar zijn heel veel kleuren. 
Ik wil een licht groene dolfijn en een 
Licht blauwe buik. Die  kost 10 euro. 
Dat mag van mama. Mam we moeten ook 
nog ijs voor me hoofd kopen. IJs, wat 
voor ijs? Soft ijs, water ijs. Nee een ijs 
spek. Oooh oké die ga ik halen. 



Winkelen? 
 
We gaan shoppen. 
Wat wil je kopen? 
Slaappillen moesten we nog kopen van 
mr. Groot. Oh ja, die moet ik halen. 
Ga je mee naar de DA of blijf je even 
hier. Ik ga wel mee. Want dan kan ik  
ook wat andere spullen kopen. 
Je mag 5 dingen uit kiezen om je 
operatie. Wat wil je. 
Nieuwe schoenen, make-up, kettinkje  
en met Juul slapen. Mag ik ook voor Juul 
een cadeautje kopen? Ja dat mag wel. 
Maar waarom voor Juul? 
Omdat Juul de hele tijd bij mij was. 
En ze is mijn BFF. 
Wat wil je voor Julia kopen? 
Een hartjes ketting. 
Een roze en een groene. Allebei een 
kant. En een dyslexie monster knuffel 
als die bestaat. Wat wil je dan voor 
schoenen. All stars wit. 
 
 
 
 
 
 

  



Weer naar school            
 
Het is woensdag kim zit naast Julia in de 
klas. Kim moet naar dyslexie training. 
Kim heeft er wel zin in want dan kan ze 
Karin vertellen  wat er is gebeurd. Want 
vorige week kon kim niet komen ze was 
nog in het ziekenhuis. Kim heeft de ijs 
pack mee want kim heeft last van haar 
wond. Ze verteld alles aan Karin. Over 
de baby en de kikker (het 
dyslexiemonster). En het logeren. Kim 
moet ook aan het werk. Dan kan Karin 
kijken of het nu beter gaat zonder 
dyslexie monster in haar hoofd. Ja veel 
beter, zegt Karin. Je maakt veel minder 
fouten dan twee weken geleden. 
Je kan ook veel mooier schrijven en het 
werk is ook netter. We gaan ook nog 
flitsen, kijken of dat ook beter en 
sneller gaat. 
Met dyslexie monster had je er 48. 
Zonder dyslexie monster heb je er 76. 
Dat is goed opgeschoten. De dyslexie les 
is af. Ik ga nu met Juul logeren. Dan kan 
ik ook de cadeautjes geven aan Juul. 
Ik hoop dat Juul ze leuk vindt. En dat er 
in mijn hoofd nooit meer een dyslexie 
monster zit.        
     


