
Thema 3
Spinsels en andere  
verzinsels



’n Apostrof of twee

Dit kan ik al!
■ Ik kan de apostrof gebruiken bij het weglaten van letters.
■ Ik kan de apostrof gebruiken bij het schrijven van meervouden.

Deze les gaat over ...

’n Quiz

■ Noteer de woorden uit de quiz in het juiste vak.

apostrof bij het weglaten van letters apostrof bij het vormen van het meervoud

Gebruik van de apostrof

• Als weglatingsteken
 Je plaatst de apostrof op de plaats waar je iets weglaat.

Voorbeelden:
 Aan het begin van een zin: Het is maandag. ’t Is maandag.
 Het eerste volledige woord schrijf je dan met een hoofdletter.

 Aan het begin van een woord: Heb je hem gezien? Heb je ’m gezien?

 Midden in een woord: Dat is mijn vriend. Dat is m’n vriend.

• Bij meervouden
 Woorden die eindigen op a, i, o, u of y krijgen een meervoud op ’s.

Voorbeelden:
 de auto veel auto’s
 de baby drie baby’s

1

’s morgens

’s middags

’s avonds

auto’s

ski’s

paraplu’s

LES
1
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Aan de slag!

Laat j’ iets weg of zijn ’t er meer?

	■ Lees de woorden met apostrof.
	■ Schrijf de woorden over in het juiste vak.

ski’s – ’s ochtends – m’n – menu’s – auto’s – ’t is – ’s nachts – diploma’s

Je laat iets weg. Het zijn er meer.

’n Uitstapje

	■ Schrijf de zinnen over.
	■ Schrijf wat korter kan met een apostrof.
	■ Zet de gekleurde woorden in het meervoud.
	■ Kijk naar het voorbeeld.

Des zomers maken wij vaak een uitstapje.
’s Zomers maken wij vaak uitstapjes.

We vertrekken dan des morgens in alle vroegte.

 

Als het regent, nemen we onze paraplu mee.

 

Des middags gaan we iets drinken en bestellen we een cola.

 

 

Onze camera nemen we ook altijd mee.

 

We nemen een foto en drukken die des anderendaags af.

 

 

2

3

 ■ 1.1

 ■ 1.1

’s ochtends

m’n

’t is

’s nachts

ski’s

menu’s

auto’s

diploma’s

We vertrekken dan ’s morgens in alle vroegte.

Als ’t regent, nemen we onze paraplu’s mee.

’s Middags gaan we iets drinken en bestellen we cola’s.

Onze camera’s nemen we ook altijd mee.

We nemen foto’s en drukken die ’s anderendaags af.

5



Des avonds rijden we moe weer met onze auto naar huis.

 

Des nachts zal ik wel lekker dromen.

 

Nog meer apostroffen

	■ Noteer het meervoud van de woorden in de juiste zin.

diploma – casino – kilo – papa – programma – collega – piano – zebra – taxi 

Mijn zus heeft twee : een van leerkracht en een van kapster.

In de dierentuin blijf ik graag naar de  kijken.

Naar welke  kijk jij graag op televisie?

Mijn vader gaat na het werk iets drinken met zijn .

Aan de luchthaven staan veel  te wachten.

In  kun je veel geld verliezen.

Wij bezoeken een museum waar veel  te bezichtigen zijn.

Op Vaderdag worden alle  in de watten gelegd.

Ik eet heel graag appels en zou er  van kunnen eten.

Dictee met z’n tweeën

	■ Werk samen met je buur.
	■ Zoek vijf woorden met apostrof en dicteer die aan je buur.
	■ Daarna dicteert je buur jou vijf woorden.
	■ Kijk samen na en bespreek de fouten.

 

 

 

 

 

4

5

’s Avonds rijden we moe weer met onze auto’s naar huis.

’s Nachts zal ik wel lekker dromen.

diploma’s

zebra’s

programma’s

collega’s

taxi’s

casino’s

piano’s

papa’s

kilo’s

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde het gebruik van de apostrof verder toepassen.

Flits!

■ Luister goed.
■ Vul de ontbrekende woorden in.

1 Een dagje op .

2  vertrekken we richting bergen.

3  We stappen in de lift en passeren daarbij enkele  en 

.

4  skiën we vrolijk de berg af.

5 Daarna drinken we nog enkele  in het dal.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

ski’s

’s Morgens

mama’s

papa’s

’s Middags

cola’s
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Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden met een bijzondere uitspraak schrijven.
■ Ik kan samengestelde woorden schrijven.

Deze les gaat over ...

Cijfercode

■ Ontcijfer de cijfercode.
■ Schrijf de woorden op.

1 = a  2 = e   3 = o  4 = d  5 = k  6 = n  7 = r  8 = t  9 = w

999 777 111 888 999 777 333 222 888 222 666 999 777 222 222 444

999 777 111 111 555 999 777 333 555 999 777 111 555

Aan de slag!

Vrolijk wroeten

■ Kleur de beginletters van elk woord.
■ Schrijf de woorden over in het goede vak.

wreed – vrolijk – vriend – vroeg – wraak – wriemelen – wroeten – vrijdag – wringen – vraagstuk 

vr- wr-

1

2

Vredelievend of wraakzuchtig?

wrat wroeten wreed

wrakwrokwraak

vrolijk

vriend

vroeg

vrijdag

vraagstuk

wreed

wraak

wriemelen

wroeten

wringen

LES
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Nieuwe woorden

	■ Maak nieuwe woorden.
	■ Zoek twee woorden die samen een goed woord vormen.
	■ Schrijf de woorden op.

aan
wraak aard

auto

uit
zwijn

wrijven

wreedwratten wrak

zucht

wringen

  

  

Vriendschap of wrok?

	■ Vul bij elk woord de juiste beginletters in: vr- of wr-.
	■ Schrijf de woorden daarna in het juiste vak.

iendschap oeging ijwilliger aaklust

eedaard ouwelijk eselijk ijving

iendinnen iemelen ingen eemdeling

evelig aagstuk uchten aagteken

vr- wr-

3

4

 ■ 2.1

 ■ 2.1

aanwrijven

wreedaard

uitwringen

autowrak

wrattenzwijn

wraakzucht

vr

wr

vr

wr

wr

vr

wr

vr

vr

vr

wr

vr

wr

wr

vr

vr

vriendschap

vrijwilliger

vrouwelijk

vreselijk

vriendinnen

vreemdeling

vraagstuk

vruchten

vraagteken

wroeging

wraaklust

wreedaard

wrijving

wriemelen

wringen

wrevelig
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde samenstellingen met wr-woorden schrijven.

Over wrattenzwijnen en waterwratten

	■ Zoek de betekenis van de woorden op.
	■ Gebruik een woordenboek of zoek op internet.
	■ Noteer bij elk woord een passende omschrijving.

wrattenzwijn  

   

waterwratten  

   

wrok  

   

wriemelen  

   

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

1  

  

2  

  

3  

  

	■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

 

 

 

 

5

eigen antwoord

Ander woord voor knobbelzwijn

Aan de zijkant van de bek heeft het dier slagtanden.

Vorm van wratten die worden veroorzaakt door een virus

Opgekropt haatgevoel

Blijvend gevoel van onvrede

Naar alle kanten door elkaar heen bewegen

Met je vingers ergens in wroeten

De vriendinnen wringen zich naar de eerste rij.

De dokter bevriest de wratten op mijn voet.

Ben jij wraakzuchtig of vredelievend?
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Dit kan ik al!
	■ Ik kan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd.

Deze les gaat over ...

Een spannende griezelfilm

De Taalkanjers willen van Halloween een spannende avond maken. Ze bekijken allemaal samen in 
de caravan een griezelfilm.
	■ Lees de korte inhoud van de griezelfilm.
	■ Duid in de tekst alle persoonsvormen in de tegenwoordige tijd aan.

	■ Vul de persoonsvormen op de juiste plaats in de tabel in.
	■ Vul de rest van de tabel aan.

stam stam + t meervoud

1

Een avondje griezelen

Kanaal 13  21 u.

Stach verhuist met zijn familie vanuit de stad naar een 
eenzaam eiland aan de Belgische kust. Al bij aankomst 

voelt Stach dat er een groot gevaar dreigt. 
De eilandbewoners negeren de nieuwkomers. Ze weigeren 
hun vragen te beantwoorden. Op de avond van Halloween 

zit Stach gezellig alleen voor de televisie. Hij hoort 
een vreemd, krassend geluid aan de voordeur ...

verhuis

voel

dreig

negeer

weiger

zit

hoor

verhuist

voelt

dreigt

negeert

weigert

zit

hoort

verhuizen

voelen

dreigen

negeren

weigeren

zitten

horen

LES
3
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Aan de slag!

Kiezen wat past

	■ Lees de zin. 
	■ Onderstreep het onderwerp.
	■ Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

1 Mama  (doe – doet – doen) boodschappen op zaterdag.

2 Ik  (vind – vindt – vinden) dat jij een mooi rokje draagt vandaag.

3  (Beantwoord – Beantwoordt – Beantwoorden) jij die vraag?

4 Papa  (houd – houdt – houden) niet van spruiten.

5  (Vind – Vindt – Vinden) jij spruiten lekker?

6 De voetballer  (wed – wedt – wedden) op zijn eigen wedstrijd.

Griezel je mee?

	■ Noteer van elk werkwoord de stam.
	■ Onderstreep het onderwerp.
	■ Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

infinitief stam 

rijden  Jonas  elke dag met de fiets naar school.

zitten  Hij  al in het vijfde leerjaar.

houden   de portier de wacht aan de ingang?

bereiden  Papa  een heerlijke maaltijd.

rusten  In het weekend  ik voldoende.

fluiten  Samuel  een mooi liedje.

sprinten  De wielrenner  naar de overwinning.

snijden  Oma  het vlees in stukken.

worden   je zus snel boos?

raden  De leerlingen  het antwoord.

schudden  Voor ik de kaarten uitdeel,  ik ze door elkaar.

haasten   je moeder zich ook zo vaak?

vergeten   jij ook regelmatig een taak te maken?

ontmoeten  Volgende week  wij een bekend auteur.

branden  Onze kachel  elke avond.

2

6

 ■ 3.1

 ■ 3.1

3

7

doet

vind

Beantwoord

houdt

Vind

wedt

rijd

zit

houd

bereid

rust

fluit

sprint

snijd

word

raad

schud

haast

vergeet

ontmoet

brand

rijdt

zit

Houdt

bereidt

rust

fluit

sprint

snijdt

Wordt

raden

schud

Haast

Vergeet

ontmoeten

brandt
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Een vreemd krassend geluid

	■ Lees de tekst.
	■ Vul de juiste vorm in van het werkwoord dat tussen haakjes staat.

De Taalkanjers  (zitten) rustig in de caravan naar de spannende film te kijken. 

Er  (liggen) een zak chips op tafel en er  (staan) 

een grote fles limonade klaar. Plots   (schrikken) Ricardo.  

Hij   (horen) een vreemd, krassend geluid aan de deur van de caravan. 

Hij   (vragen) aan de andere Kanjers om stil te zijn.  

Dan   (horen) ze het ook: piep, kriep, piep. Het lijkt alsof  

iemand   (proberen) binnen te geraken. 

‘We  (moeten) iets doen’,  (zeggen) Hajar.  

‘We   (kunnen) de tafel voor de deur schuiven’, 

 (antwoorden) Leen. Alle leden  (schuiven) samen de 

tafel voor de deur. Nu   (voelen) ze zich wat geruster. Het krassende geluid 

 (stoppen). De volgende ochtend  (openen) Bert de 

deur van de caravan. Hij  (springen) verschrikt achteruit. Aan de deurklink 

 (hangen) een ijzeren haak.

De slotscène

	■ Hoe zou de film uit het begin van deze les aflopen?
	■ Schrijf een spannende slotscène voor de film.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

zitten

ligt staat

schrikt

hoort

vraagt

horen

probeert

moeten zegt

kunnen

antwoordt schuiven

voelen

opentstopt

springt

hangt

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde werkwoorden zoals branden vervoegen in de tegenwoordige tijd.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen op.

1 

2 

3 

4 

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

De voetballer bloedt uit zijn neus.

Een piloot rijdt niet met een sneltrein.

Vergoedt je vader jou als je een klusje doet?

Ik vermoed dat het morgen gaat regenen.
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Weeroefeningen

Les 1

■ Omkring wat juist is.
■ Gebruik wat je omkringd hebt in een zin.

Het is  ’t Is – ’T is – t’ Is

een paraplu  veel parapluus – veel paraplu’s – veel paraplus

een radio  veel radioos – veel radios – veel radio’s

een kanarie  mooie kanarie’s – mooie kanari’s – mooie kanaries

Les 2

■ Wat komt op de plaats van het vraagteken? 
■ Kies uit vr- en wr-.
■ Schrijf de woorden goed op.

?eugde  auto?ak

?iemelen ?uchtensap

be?iend  uit?ingen

be?iezen  be?agen

?attenkruid ?olijk

■ Kies twee woorden uit.
■ Gebruik elk van de woorden in een goede zin.

9

■ 1.1

■ 2.1

Zinnen zijn eigen antwoord.

vreugde

wriemelen

bevriend

bevriezen

wrattenkruid

autowrak

vruchtensap

uitwringen

bevragen

vrolijk

eigen antwoord
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Les 3

	■ Noteer de stam.
	■ Noteer de stam + t.

infinitief stam stam + t

antwoorden

vertellen

verbieden

schelden

verliezen

verraden 

beleven

oefenen

worden

zenden

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

jij 

hij 

zij 

jij 

zij 

hij 

hij 

jij 

hij 

zij 

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l  j e  m e e ?

	■ Op elke lijn staat één woord.
	■ Zoek het woord en schrijf het op.

b v r i e n d o

w r a k p l r t

a p k p o n y l

k a m e r s m d

o v w r a t p m

b t o v r o e g

s p i a n o l k

7

 ■ 3.1

antwoord

vertel

verbied

scheld

verlies

verraad

beleef

oefen

word

zend

antwoordt

vertelt

verbiedt

scheldt

verliest

verraadt

beleeft

oefent

wordt

zendt

vriend

wrak

pony

kamer(s)

(w)rat

vroeg

piano
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Meeroefeningen

Les 1

■ Schrijf de zinnen over.
■ Gebruik de apostrof voor het weglaten van letters waar het kan.
■ Schrijf de zinnen ook in het meervoud.

De kleuter droomt des nachts van een enge lama.

De baby huilt des middags van de honger.

De radio speelt des nachts het beste programma af.

Het is mijn eerste uitstap naar die regio.

Les 2

■ Maak een goed woord.
■ Zet de letters in de goede volgorde.
■ Op de plaats van het vraagteken vul je vr- of wr- in.

t? a
a e

tr
w ij ie

? d
n

l k e a b
n e

e
g?

?i
n ij

v g ?ie l
m e

e n ? j d d
eu

ie g n

■ Kies twee woorden uit.
■ Maak met elk van die woorden een goede zin.

9

■ 1.1

■ 2.1

De kleuters dromen ’s nachts van enge lama’s.

De baby’s huilen ’s middags van de honger.

De radio’s spelen ’s nachts de beste programma’s af.

’t Is m’n eerste uitstap naar die regio’s.

waterwrat vriendelijk bevragen

jeugdvriendwriemelenwrijving

eigen antwoord
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Les 3

	■ Vul in elke zin een passende werkwoordsvorm in.
	■ Kies uit de werkwoorden in het kader.

spelen – houden – antwoorden – rijden – verhuizen – verbieden –  
vertellen – bevinden – woeden – verzinnen 

De meester  ons om in de klas te snoepen.

De trein tussen Amsterdam en Brussel  bijna elke dag met 

vertraging.

De goochelaar  een griezelig verhaal.

Leen  er niet van om in de regen te voetballen.

De schrijver  een leuke titel voor zijn spannende boek.

Waarom  jij niet als ik je iets vraag?

De schat  zich op de zeebodem.

Er  een hevige bosbrand in een Spaans dorp.

Ella  graag een leuk gezelschapsspel.

Mijn beste vriend  volgende maand naar Nederland.

S p e e l  j e  m e e ?S p e e l  j e  m e e ?

	■ Kraak de code.
	■ Vul wr-, vr-, s of ’s in.

★ =    ● =    ▲ =    ■ = 

★ienden  pyjama■ 

kanarie▲  ●oeten 

camera■  ★ijdag 

★aagstuk  ■maandags 

▲igaar  auto●ak 

 ■ 3.1

7

verbiedt

rijdt

vertelt

houdt

verzint

antwoord

bevindt

woedt

speelt

verhuist

vr wr s ’s

vrienden

kanaries

camera’s

vraagstuk

sigaar

pyjama’s

wroeten

vrijdag

’s maandags

autowrak
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Een olifant in een rivier

Dit kan ik al!
	■ Ik kan woorden schrijven met de vrije klinker ie als i.

Deze les gaat over ...

Spiraalwoorden

	■ Welke woorden kun je vinden?
	■ Begin telkens met de gekleurde letter.
	■ Schrijf de woorden op.

  

  

Aan de slag!

Over een gieter en een gitaar

	■ Lees de woorden.
	■ Schrijf elk woord in het juiste vak.

februari – papier – driehoek – artikel – dinosaurus – gebieden –  
antiek – kwaliteit – kanarie – sinaasappel

Ik hoor ie, ik schrijf ie. Ik hoor ie, ik schrijf i.

1

g
i

t
a

a
r d i p l o

m

a
h

e
l

i
k

o
pterp

i
l

o
o

t

r
i v i e

r

f
a

m
il

i
e

2

gitaar

piloot

diploma

rivier

helikopter

familie

papier

driehoek

gebieden

antiek

kanarie

februari

artikel

dinosaurus

kwaliteit

sinaasappel

LES
4
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Een bikini in februari?

■ Vul de woorden in de juiste zin in.

bikini – piloot – piano – skileraar – titel – podium – februari – riolen – dirigent – juli

1 De grote vakantie begint meestal op 1 .

2 De  vliegt vandaag twee keer naar Madrid.

3 In  lig je niet in je  op het strand.

4 Vooraan op het  stond een zwarte .

5 Wat is de  van deze oefening?

6 De  beoefent kunstjes op de piste.

7 In de  van Brussel leven veel ratten.

8 De orkestleden zijn boos op hun .

Op vliegreis naar Amerika

■ Vul bij elke prent het juiste woord met het bijbehorende lidwoord in (indien mogelijk).

3

■ 4.1

■ 4.1

4

juli

piloot

februari

podium

titel

skileraar

riolen

dirigent

het vliegtuig de limonade de brievenbus

de pianode fabriekAmerika

de praline/het snoepje de radio de driehoek

bikini

piano
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Oef, het is maar een hersenspinsel!

	■ Beschrijf de inhoud van elke prent.
	■ Gebruik eventueel de woorden uit het kader.

kapitein – piratenschip – piraten – figuren – videospel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van woorden met de vrije klinker ie geschreven als i.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de woorden op.

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

piraat

rivier

ziekenwagen

piloot

wroeten

bikini

wrattenzwijn

sirene

vliegtuigwrak

tribune
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Wil jij ook een portie?

Dit kan ik al!
	■ Ik kan de strategie voor het schrijven van weetwoorden toepassen.

Deze les gaat over ...

Memory

	■ Schrijf de woorden uit het memoryspel hier op.

     

    

    

Aan de slag!

Een portie motivatie

	■ Markeer tie in elk woord.
	■ Schrijf de woorden juist over.

advertentie  demonstratie 

politie  prestatie 

portie  relatie 

situatie  vakantie 

operatie  informatie 

Tie of sie?

	■ Kleur het juiste stukje.
	■ Schrijf de woorden goed op.
	■ Gebruik een woordenboek als je twijfelt.

1 Heb jij veel fanta sie – tie? 

2 In de paasvakan sie – tie ga ik skiën in Oostenrijk. 

3 Het poli sie – tie kantoor ligt naast de supermarkt. 

4 Ik houd van de illustra sies – ties in dat boek. 

5 De chirurg voert een moeilijke opera sie – tie uit. 

6 Ik las een adverten sie – tie in de krant. 

7 Kun jij die defini sie – tie goed onthouden? 

8 Iets wat niet echt is, noem je een illu sie – tie. 

1

2

3

 ■ 5.1

 ■ 5.1

vakantie

station

definitie

informatie

notitie

traditie

operatie

emotie

illustratie

advertentie

politie

portie

situatie

operatie

demonstratie

prestatie

relatie

vakantie

informatie

fantasie

paasvakantie

politiekantoor

illustraties

operatie

advertentie

definitie

illusie

LES
5
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De politie gaat op vakantie

■ Zoek samenstellingen met de woorden politie en vakantie.
■ Schrijf de woorden op met het bijbehorende lidwoord.

politie

vakantie

■ Kies twee samenstellingen uit.
■ Maak met elk van de samenstellingen een goede zin.

4

meerdere antwoorden mogelijk

kantoor

hond

bureau

agent

wagen

man

krokus

zomer

plannen

herfst

huis

paas

het politiekantoor

de politieagent

de politiewagen

de politieman

het politiebureau

de politiehond

de herfstvakantie

de krokusvakantie

de zomervakantie

de vakantieplannen

de paasvakantie

het vakantiehuis

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden schrijven waarbij de s geschreven wordt als t.

Een hele prestatie!

■ Lees de woorden.
■ Rangschik de woorden alfabetisch.

attentie – reparatie – portie – situatie – traditie – operatie – informatie – motivatie

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de woorden op.

1 4

2 5

3 6

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

5
10

attentie, informatie, motivatie, operatie, portie, reparatie, situatie, traditie

fantasie

illusie

politie

vakantie

operatie

station

25



Informatie op de televisie

Dit kan ik al!
	■ Ik kan woorden schrijven waarbij s geschreven wordt als t.

Deze les gaat over ...

Optische illusie

	■ Werk samen met je buur. 
	■ Zoek negen woorden waarbij s geschreven wordt als t.
	■ Schrijf de woorden op.

A C T I E V E R T R

R O S T A T I O N O

E U W D J E P P

A E I G V E N R E

C D I R E C T I E R

T O G R E N S A

I N I E T T B T T

E I J E E E N A I

V A K A N T I E T E

P O L I T I E O I P

T I S C I H E E I

L L U E S I E

	■ Omkring de letters die overblijven en zet ze achter elkaar.
	■ Schrijf de zin op.

 

 

1

actie

station

directie

vakantie

politie

reactie

advertentie

prestatie

operatie

Vertrouw je eigen ogen niet bij een optische illusie.

LES
6
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Aan de slag!

Wat een prestatie!

	■ Lees de woorden.
	■ Kleur de woorden waarbij s geschreven wordt als t.
	■ Schrijf de woorden op.

advertentie

variatie

majesteit

kwaliteit

sportief

prestatie

attentie

kwartier

adoptie

station

  

  

Verstoppertje spelen

	■ In elke rij staat een woord met -tie.
	■ Zoek het woord en schrijf het op.

majesteitgelukkigprestatiesportief 

brutaaltraditiekwaliteittiener 

vertellentoverenillusievakantie 

gemakkelijksensatiemoeilijklief 

vriendelijkdemonstratiewerken 

politieachtervolgenziekenwagen 

aanhoudenweglopenarrestatie 

familiegrootvadergeneratie 

presentatieomroepertelevisie 

bijzonderadoptiepositief 

2

3

 ■ 6.1

 ■ 6.1

advertentie

variatie

attentie

prestatie

adoptie

station

prestatie

traditie

vakantie

sensatie

demonstratie

politie

arrestatie

generatie

presentatie

adoptie
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Zie jij wat ik zie?

	■ Benoem de prenten.
	■ Kies bij elke prent het juiste woord.

het station – de lotion – de operatie – de isolatie – de repetitie – de reparatie

Een eigen advertentie

	■ Je wilt graag je fiets verkopen.
	■ Schrijf zelf een advertentie.
	■ De woorden in het kader kunnen helpen.

informatie – reparatie – attentie – prestatie – competitie –  
reactie – advertentie – opties – garantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

eigen antwoord

de operatie het station de repetitie

de lotion de isolatie de reparatie
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik oefende de woorden met s geschreven als t extra in.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de woorden op.

1 2 3

4 5 6

■ Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!

adoptie

organisatie

administratie

garantie

generatie

informatie
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Weeroefeningen

Les 4

■ Lees de woorden.
■ Vul de woorden op de juiste plaats in het rooster in.
■ Een aantal letters zijn al gegeven.

prima – dirigent – fi guur – fi nale – limonade – piloot – kapitaal – klimaat – kandidaat 

T

F

M

R

P

D

K

I T

D

■ Welk woord kun je lezen in de gekleurde vakjes?
■ Schrijf het op.

■ 4.1

P I L O O

I N A L E

K L I A A T

F I G U U

R I M A

K A N I D A A T

A P I T A A L

D R I G E N

L I M O N A E

olifanten
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Les 5

	■ Lees de woorden.
	■ Vul elk woord in de juiste zin in.

station – illustraties – operatie – informatie – kerstvakantie – reparatie – politie – prestatie

1 In de  kun je gaan skiën in de bergen.

2 De  zet de achtervolging in.

3 Kinderboeken hebben vaak mooie .

4 Kun je mij die  over blogs eens doorgeven?

5 Merel heeft de veldrit gewonnen en dat is een ware .

6 In dat  komen veel treinen toe.

7 De  van mijn fiets was behoorlijk duur.

8 De  duurde wel vier uur.

Les 6

	■ Vul bij elke omschrijving het juiste woord in.
	■ Kies uit de woorden in het kader.

een prestatie – de positie – de spatie – de operatie – de portie –  
de isolatie – de advertentie – de reparatie – de informatie

Een ingreep door een chirurg 

Dit vraag je als je ergens iets meer over wilt weten 

Dit wordt in huizen gebruikt om de warmte niet  
te laten ontsnappen 

Iets wat je heel goed doet, is 

Een korte tekst waarin men reclame maakt 

De plaats waar je je bevindt 

Het herstellen van iets 

De open ruimte tussen twee woorden in een zin 

De hoeveelheid die je van iets eet 

 ■ 5.1

 ■ 6.1

kerstvakantie

politie

illustraties

informatie

prestatie

station

reparatie

operatie

de operatie

de informatie

de isolatie

een prestatie

de advertentie

de positie

de reparatie

de spatie

de portie
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Meeroefeningen

Les 4

■ Lees de omschrijving.
■ Vul het goede woord in het rooster in.

1 Grijs dier met lange slurf 1

2 Orkestleider 2

3 Muziekinstrument met toetsen 3

4 Hij kaapt andere schepen 4

5 1 000 gram is evenveel als 1 5

6 Tweede maand van het jaar 6

7 Je kunt er programma’s op bekijken 7

8 Je deed het heel goed of 8

9 Grote waterloop 9

10 Stukje chocola met vulling 10

■ Zet de letters uit de gekleurde hokjes achter elkaar.
■ Schrijf het gevonden woord op.

■ 4.1

finalespel

O L I F A N T

D I R I G E N T

P I A N O

P I R A A T

K I L O G R A M

F E B R U A R I

T E L E V I S I E

P R I M A

R I V I E R

P R A L I N E
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Les 5

	■ Wat betekenen de volgende woorden?
	■ Zoek de betekenis op in het woordenboek (of op internet).
	■ Maak een goede zin met de woorden.

definitie – lotion – intelligentie – illustratie – nationaal – advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6

	■ Lees de omschrijving.
	■ Vul het juiste woord in met het bijbehorende lidwoord.
	■ Bij twijfel kun je de woorden zoeken in les 5 en les 6.

De dienst die de teksten voor de krant verzamelt 

Iets wat omschrijft wat iets is, vaak gebruikt in wiskunde 

Een klein geschenk dat je aan iemand geeft 

De plaats waar treinen toekomen en vertrekken 

Een product dat je op je lichaam kunt smeren 

De zekerheid van kosteloos herstel die je krijgt  
als je iets aankoopt 

Een oud gebruik, vaak eigen aan een familie 

Een ander woord voor de toestand waarin je je bevindt 

De leidinggevende in een school of bedrijf 

 ■ 5.1

 ■ 6.1

eigen antwoord

de redactie

de definitie

de attentie

het station

de lotion

de garantie

de traditie

de situatie

de directie
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