
Thema 5
Actie feest(k)neus



Drukke periode in het winkelcentrum

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

Deze les gaat over ...

In het centrum staat een c

	■ Zoek de elf woorden in het rooster.
	■ De eerste letter staat in kleur.

O F F I C I E R U C A

E E P L M T A O B I C

G L M O T I S T B T E

C E N T I M E T E R N

H K E U R E G D S O T

Q T N

c
F E R

R R O P N U

S I T U S M

V C G B R Q

B I R L D C

A T E F L O P S I F I

G E P R O C E S C C J

L I I T L E U H I B F

T T P R U A V J T A E

U Q G T A A I S E V R

P R O C E N T T I G Y

C I L I N D E R T Q U

	■ Schrijf de woorden op.

  

  

  

 

1

officier

procent

publiciteit

centrum

centimeter

cilinder

citroen

cijfer

proces

elektriciteit

oceaan

LES
1

4



Tip!
c klinkt als s voor e of i

Aan de slag!

Drukke koopjesperiode

	■ Noteer het juiste woord in de zin.

provincies – centen – procent – centrum – publiciteit 

In de maand januari zijn het solden. Je kunt dan kleding kopen met wel vijftig 

 korting. Het is de ideale periode voor de handelaars om het 

overschot aan kleding toch nog te verkopen. In sommige  zijn er dan 

koopzondagen. Veel handelaars maken dan ook  zodat hun klanten 

zeker op de hoogte zijn.

Op zo’n drukke koopzondag is het moeilijk om een parkeerplaats te vinden in het 

 van de stad. Voor behoorlijk wat  kun 

je je auto parkeren op een bewaakt parkeerterrein.

Geen fouten? Gefeliciteerd!

	■ Noteer bij elke prent het goede woord met het bijbehorende lidwoord.

  % 
  

  

  

2

3

 ■ 1.1

 ■ 1.1
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7

procent

provincies

publiciteit

centrum centen

de cirkel het procent de cijfers

de centende lucifer(s)de citroen
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In alfabetische volgorde

	■ Noteer elke rij woorden in alfabetische volgorde.

publiciteit – elektriciteit – cirkel – december 

 

oceaan – precies – centraal – cijfer 

 

citroen – officier – proces – centimeter 

 

cilinder – recept – centen – speciaal 

 

	■ Kies drie woorden uit deze oefening. 
	■ Gebruik ze in een goede zin.

 

 

 

 

 

 

Een lekkere shake

	■ Zoek de woorden.
	■ Begin met de gekleurde letter.

o a a c n e  r p e i e s c 

c n t r e e  s r e p o c 

i r e m t n e t e c  t r c o n e i  

m b e e d c e r  i l s c a e p a 

l i e n c d i r  t n r c a l a e 

4

10

5

cirkel – december – elektriciteit – publiciteit

centraal – cijfer – oceaan – precies

centimeter – citroen – officier – proces

centen – cilinder – recept – speciaal

eigen antwoord

oceaan

recent

centimeter

december

cilinder

precies

proces

citroen

speciaal

centraal
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden schrijven waarbij je s schrijft als c.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de woorden op.

1 5

2 6

3 7

4 8

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

oceaan

cilinder

cijfers

procent

centimeter

recept

provincie

proficiat
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Chauffeur tijdens het defilé

Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden schrijven waarbij ee geschreven wordt als é.
■ Ik kan woorden schrijven waarbij oo geschreven wordt als au.
■ Ik kan woorden schrijven op -ium en -eum.
■ Ik kan woorden schrijven waarbij s geschreven wordt als c.

Deze les gaat over ...

Herhaal je mee?

■ Volg de lijnen.
■ Zet de letters achter elkaar en vorm goede woorden.
■ Schrijf de woorden op.

l r t v u

a u a a a r

t o b i e z  m

c u e é l n u  m

p e g e a e i u

j c n p é n

o r i t e

1

logé, auteur, trapezium, centen, privé, jubileum, oceaan

LES
2
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Aan de slag!

Ik hoor en ik schrijf

	■ Lees de woorden.
	■ Kleur de moeilijke letter.
	■ Schrijf de woorden in het goede vak.

chauffeur – logé – paté – oceaan – proficiat – restaurant – centrum –  
defilé – auteur – centraal – coupé 

Ik hoor ee.

Ik schrijf é.

Ik hoor oo.

Ik schrijf au.

Ik hoor s.

Ik schrijf c.

Ken je mij nog?

	■ Werk samen met je buur.
	■ Zoek bij elke omschrijving het passende woord met het bijbehorende lidwoord 

(indien mogelijk).

Soort metaal waarvan men ramen maakt 

Persoon die een voertuig bestuurt 

Deel van een treinwagon 

Iemand die bij jou blijft overnachten is  

Daar staan zangers op als ze optreden 

Ander woord voor reclame 

Gebouw waar waardevolle dingen bewaard worden 

Plaats waar je naartoe kunt gaan om lekker te eten 

Vierhoek met één paar evenwijdige zijden 

Paradestoet, soms met legervoertuigen 

In het midden  

2

3

 ■ 2.1

 ■ 2.1

logé

paté

defilé

coupé

chauffeur

restaurant

auteur

oceaan

proficiat

centrum

centraal

het aluminium

de chauffeur

de coupé

de logé

het podium

de publiciteit

het museum

het restaurant

het trapezium

het defilé

centraal
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Doe je mee dictee met twee?

■ Neem ieder om de beurt een dicteekaartje.
■ Iemand leest het woord voor.
■ Iemand schrijft het woord op.
■ Controleer en verbeter samen.
■ Draai de rollen om.

dictee verbetering

4

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van woorden met é.

• Ik herhaalde het schrijven van woorden met au die klinkt als oo.

• Ik herhaalde het schrijven van woorden op -ium en -eum.

• Ik herhaalde het schrijven van woorden waarbij s geschreven wordt als c.

Publiciteit voor ...

	■ Schrijf zelf publiciteit voor een activiteit die je organiseert.
	■ Gebruik zoveel mogelijk woorden die in deze les aan bod gekomen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

 

 

 

 

 

 

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

 

 

5

eigen antwoord

De chauffeur rijdt mee in het defilé.

In het centrum van de stad staat een museum.

De auteur staat op het podium.

In dat restaurant serveert men heerlijke paté.
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Fantastische activiteit

Dit kan ik al!
■ Ik kan woorden schrijven met de achtervoegsels -ig en -lijk.
■ Ik kan woorden schrijven met de achtervoegsels -heid en -teit.
■ Ik kan woorden schrijven met het achtervoegsel -isch(e).

Deze les gaat over ...

Gemakkelijk?

■ Vul het kruiswoordraadsel in.
■ Werk samen met je buur.

1 Wanneer je niet hoeft te betalen, is het ...
2 Ander woord voor koning
3  De afstand die je aflegt binnen een 

bepaalde tijd bepaalt je ...
4  Dit zeggen mensen vaak wanneer iemand 

niest
5  Soort school waar je na het middelbaar 

onderwijs kunt studeren

6 Als je vaak ziek bent, heb je een ... probleem
7 Wat met techniek te maken heeft
8 Als je niet veel orde hebt, ben je ...
9 Iemand die nooit liegt, is heel ...
10  Iets wat niet voor altijd is, maar voor een 

kortere periode
11  Wij kijken graag naar een grappig of ... 

programma

3 7

5

6

1

4

10

2

8

9

11

1

U N I V E R S I T E I T

N E

E M C

L E H

G E Z O N D H E I D N

R E I I

M A J E S T E I T S S

T I D C C

I J H H

S L O R D I G

E

E E R L I J K

I

J

K O M I S C H

LES
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Aan de slag!

Een komische tijd

	■ Lees de woorden.
	■ Kleur het uiteinde van elk woord.
	■ Schrijf de woorden in het goede vak.

zomertijd – kwaliteit – dromedaris – Belgisch – tropisch – notaris – wintertijd –  
tennis – publiciteit – bedtijd – praktisch – identiteit

Ik hoor tijd.

Ik schrijf tijd.

Ik hoor tijd.

Ik schrijf teit.

Ik hoor is.

Ik schrijf is.

Ik hoor is.

Ik schrijf isch.

Een vlag voor elke nationaliteit

	■ Welke vlaggen zie je? 
	■ Vul aan met een bijvoeglijk naamwoord op -ische.

Tip!
Afleidingen van aardrijkskundige namen schrijf je met een hoofdletter!

  

de  vlag de  vlag de  vlag 

  

de  vlag de  vlag de  vlag

2

3

zomertijd

wintertijd

bedtijd

kwaliteit

publiciteit

identiteit

dromedaris

notaris

tennis

Belgisch

tropisch

praktisch

Belgische Russische Kroatische

TunesischeEgyptischeAustralische
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De gepaste staart

■ Vul de woorden in het kader aan met het juiste einde.
■ Kies uit: -ig, -lijk, -teit, -tijd, -heid, -is en -isch.
■ Vul elk woord in de juiste zin in.

kwali  vriende  techn  nationali  eer

elektrici  Ind  snel  afwezig  zomer

verdriet  tenn  med  twint  dromedar

Ken jij een  gerecht?

Die vrouw heeft een andere  dan de onze.

Weet jij wanneer de  weer ingaat?

Op zaterdag speelt mama wekelijks een partijtje .

Mijn grote zus volgt  onderwijs.

De  wandelt door de woestijn.

Het is belangrijk dat je  antwoordt als de meester iets vraagt.

Toen mijn konijn stierf, was ik heel .

Het winkelmeisje is heel .

Wij wonen op huisnummer .

Wielrenners fietsen soms met een  van vijftig kilometer per uur.

Na het onweer was er geen  meer in het bergdorp.

Die kleurpotloden zijn van een zeer goede .

Je moet je  wettigen met een  attest.

4

■ 3.1

■ 3.1

teit

teit

ig

lijk

isch

is

isch

heid

isch

teit

heid

ig

lijk

tijd

is

Indisch

nationaliteit

zomertijd

tennis

technisch

dromedaris

eerlijk

verdrietig

vriendelijk

twintig

snelheid

elektriciteit

kwaliteit

afwezigheid medisch
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Identiteitskaart van een land

■ Kies zelf een land uit dat je leuk vindt of dat jou interesseert.
■ Zoek informatie over dat land op internet.
■ Vul de identiteitskaart voor dat land aan.

5

Naam van het land: 

Hoofdstad:

Aantal inwoners:

Officiële taal:

Specialiteiten en typische gerechten:

Bezienswaardigheden:

Bekende inwoners:

Ik koos voor dit land omdat

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van woorden op -is, -isch, -teit, -tijd, -ig, -lijk en -heid.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen op.

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

Wie van jullie heeft de Belgische nationaliteit?

De notaris draagt een keurig pak van uitstekende kwaliteit.

Zijne Majesteit sukkelt met zijn gezondheid.

Wanneer is het weer zomertijd?

16



Weeroefeningen

Les 1

■ Schrijf bij elke prent het goede woord.
■ Kies een woord uit het kader.

profi ciat – de oceaan – het winkelcentrum – het proces – de elektriciteit – de medicijnen

   

    

   

   

   

   

■ 1.1

de medicijnen de oceaan

het proces het winkelcentrum

de elektriciteit proficiat
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Les 2

	■ Lees de woorden.
	■ Vul in elke zin het juiste keuzewoord in.

medicijnen – jubileum – paté – restaurant – chauffeur – officier – procent –  
centrum – defilé – trapezium – aluminium – proficiat 

De  brengt ons met de bus naar Frankrijk.

Mijn papa eet graag een lekker stukje .

Tijdens de koopjesperiode krijg je tot wel vijftig  korting.

Ik wens mijn grootouders  met hun gouden 

.

Kun jij een  tekenen?

Er opent een nieuw  in de stad.

Mijn opa krijgt nieuwe  van de dokter.

Op zaterdag is er markt in het  van de stad.

Wij hebben in ons huis geen ramen van .

De  loopt mee in het .

Les 3

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

kwaliteit – historisch – voorzichtig – gezondheid – Belgisch – elektriciteit –  
eerlijk – verdrietig – bedtijd – vrolijk – zomertijd – snelheid 

-teit -tijd -ig

-lijk -heid -isch

 ■ 2.1

 ■ 3.1

chauffeur

paté

procent

proficiat

jubileum

trapezium

restaurant

medicijnen

centrum

aluminium

officier defilé

kwaliteit

elektriciteit

bedtijd

zomertijd

voorzichtig

verdrietig

eerlijk

vrolijk

gezondheid

snelheid

historisch

Belgisch
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Meeroefeningen

Les 1

■ Zoek bij elke omschrijving het goede woord.
1 Laatste maand van het jaar 6 Enorme watermassa
2 In het midden  7 Dit volg je als je een nieuw gerecht maakt
3 Nog niet zo lang geleden 8 Hokje waarin een telefoon hangt
4 Plaats waar misdadigers verblijven 9 Ronde, vlakke figuur zonder hoeken
5 Gele zure vruchten 10 Tent waarin clowns optreden

2 3

1

6

5

7 9

4 10

8

Les 2

■ Gebruik elk van de woorden in een goede zin.

recept 

coupé 

restaurant 

■ 1.1

■ 2.1

D E C E M B E R

E E

N C

C I T R O E N E N

R C N

R A E T C

E A A I

C E L A C I R C U S

E N K

P E

T E L E F O O N C E L

eigen antwoord
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auteur  

  

museum  

  

cirkel  

  

Les 3

	■ Vul elk woord aan met een passend einde.
	■ Kies uit: -tijd, -teit, -ig, -lijk, -is, -isch en -heid.

snel  notar  grapp  vriende  

dromedar  grat  elektr  kwali   

nationali  Russ  sier  gelukk

	■ Gebruik zo veel mogelijk van bovenstaande woorden in een grappig verhaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 3.1

heid

is

teit

is

is

isch

ig

isch

lijk

lijk

teit

ig

eigen antwoord
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Feest, feestte, gefeest

Dit kan ik al!
■ Ik kan sterke werkwoorden in de verleden tijd schrijven.
■ Ik kan werkwoorden waarbij de gebruikelijke spellingregels worden 

toegepast in de verleden tijd schrijven.

Deze les gaat over ...

Het was een geweldig feest

■ Lees de zinnen.
■ Markeer de schuingedrukte persoonsvormen.
■ Schrijf de persoonsvormen op de juiste plaats.
■ Schrijf ook de bijbehorende infinitief.

met klankverandering in de verleden tijd zonder klankverandering in de verleden tijd

vorm infinitief vorm infinitief

1

Wat een geweldig feest mocht ik gisteren beleven!

Links en rechts hoorde ik grappen vertellen.

Mensen lachten voluit.

Een kok toverde de lekkerste hapjes tevoorschijn.

Kelners voorzagen ons op tijd en stond van een drankje.

We konden luisteren naar mooie verhalen. 

De avond eindigde met een groot dansfeest.

Moe, maar vooral voldaan, gingen we naar ons bed.

mocht

voorzagen

konden

gingen

mogen

voorzien

kunnen

gaan

hoorde

lachten

toverde

eindigde

horen

lachen

toveren

eindigen

LES
4
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Aan de slag!

Een potje ... vervoegen!

	■ Vul de tabel in.

infinitief stam verleden tijd enkelvoud verleden tijd meervoud

zetten ik wij 

redden ik wij 

lusten ik wij 

antwoorden ik wij 

feesten ik wij 

De juiste vorm

	■ Noteer de stam.
	■ Schrijf de juiste vorm van het werkwoord in de verleden tijd.

infinitief stam

zuchten

antwoorden

verwachten

verplichten

landen

branden

schatten

ontmoeten

starten

Opa  eens heel diep.

Waarom  jij niet op mijn vraag?

Wij  een huiswerkvrije week.

De agent  mij om een fietshelm 

te dragen.

De vliegtuigen  gisteren allemaal 

met vertraging.

De kaarsen  de hele avond.

De jongen  eerst de uitkomst van 

de deling.

Vorige week  wij onze 

pennenvrienden.

De voorstelling  met een kwartier 

vertraging.

2

13

3

 ■ 4.1

 ■ 4.113

zet

red

lust

antwoord

feest

zette

redde

lustte

antwoordde

feestte

zetten

redden

lustten

antwoordden

feestten

zucht

antwoord

verwacht

verplicht

land

brand

schat

ontmoet

start

zuchtte

antwoordde

verwachtten

verplichtte

landden

brandden

schatte

ontmoetten

startte
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raden

vluchten

broeden

posten

haasten

praten

Wij  niet wie er op bezoek zou 

komen.

De katten  weg voor de 

blaffende honden.

De vogels  hun eieren uit.

 jullie de brieven vanochtend?

Vader  zich naar het station.

De leerlingen  er maar op los.

Hoe was jouw feest?

■ Heb jij onlangs feestgevierd?
■ Schrijf hier een kort verslag.
■ Schrijf de persoonsvormen in de verleden tijd.

4

raad

vlucht

broed

post

haast

praat

raadden

vluchtten

broedden

Postten

haastte

praatten

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde werkwoorden als rusten en branden in de verleden tijd schrijven.

Ik feestte erop los

	■ Gebruik het werkwoord in een goede zin.
	■ Schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.

overladen  

  

vergroten  

  

verwoesten  

  

zweten  

  

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

5

zinnen zijn eigen antwoord – overlaadde(n)

vergrootte(n)

verwoestte(n)

zweette(n)

De officier ontmoette de agent in het centrum van de stad.

De professor lustte geen sinaasappels maar wel citroenen.

In december brandde de kachel elke dag.
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eten rusten
drinken zitten

zingen fluiten

snoepen bakken
vieren braden

Ons feestgedrag onder de loep

Dit kan ik al!
■ Ik kan persoonsvormen in de verleden tijd schrijven.

Deze les gaat over ...

Feestwerkwoorden

■ Schrijf van de werkwoorden de gevraagde vormen.
■ Vul de tabel aan.

infinitief stam verleden tijd enkelvoud verleden tijd meervoud

versieren

organiseren

feesten

dansen

Aan de slag!

Ballonnen prikken

■ Schrijf de infinitief in het juiste vak.
■ Schrijf van elke infinitief de ik-vorm in de verleden tijd.

werkwoorden met klankverandering werkwoorden zonder klankverandering

infinitief ik-vorm infinitief ik-vorm

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

ik 

1

2

13

versier

organiseer

feest

dans

versierde

organiseerde

feestte

danste

versierden

organiseerden

feestten

dansten

eten

drinken

zingen

zitten

fluiten

at

dronk

zong

zat

floot

vieren

snoepen

rusten

braden

bakken

vierde

snoepte

rustte

braadde

bakte

LES
5
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Welkom op het feest

	■ Kleur het vakje voor de werkwoorden die van klank veranderen.
	■ Noteer de stam van de werkwoorden die niet van klank veranderen.
	■ Vul de verleden tijd van het werkwoord in de zin in.

 infinitief stam

 worden  Er  een groot feest gegeven.

 dragen  De gasten  mooie kleding.

 dansen  Ze  de hele avond in het rond.

 klinken  Er  mooie muziek.

 verlichten  Papa  de dansvloer.

 tonen  Mama  haar kookkunst.

 bereiden  Ze  heerlijke hapjes.

 bakken  Ze  ook lekkere taartjes.

 geven  Veel mensen  haar complimentjes.

 genieten  Ik  enorm van die leuke avond.

 mogen  Voor mij  het alle dagen feest zijn.

Felle feestjes

	■ Schrijf de zinnen in de verleden tijd.

Tijdens het feest wordt veel wijn gedronken.

 

 

Jelle nodigt ook de buren uit.

 

 

Aan het einde begint men zich gek te gedragen.

 

 

Gelukkig is het een heel plezierige avond.

 

 

We praten nog lang na over dit feest.

 

 

3

13

4

 ■ 5.1

 ■ 5.1

dans

verlicht

toon

bereid

bak

werd

droegen

danste(n)

klonk

verlichtte

toonde

bereidde(n)

bakte(n)

gaven

genoot

mocht

Tijdens het feest werd veel wijn gedronken.

Jelle nodigde ook de buren uit.

Aan het einde begon men zich gek te gedragen.

Gelukkig was het een heel plezierige avond.

We praatten nog lang na over dit feest.
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik oefende verder op het schrijven van persoonsvormen in de verleden tijd.

Feestje voorbij

	■ Vul in elke zin het juiste werkwoord in de verleden tijd in.
	■ Kies een werkwoord uit het kader.

worden – zijn – eindigen – beleven – dromen – eten – vertrekken –  
drinken – vallen – herinneren – moeten 

We  een heel fijne avond.

We  lekkere drankjes en  

 heerlijke hapjes.

Helaas  het mooie feest.

Iedereen  naar huis toe.

We  omstreeks middernacht.

Eigenlijk  het niet eens zo heel koud.

Een blik op de klok  ons er wel aan dat het bedtijd was.

Ik  als een blok in slaap en  verder over het feest.

’s Morgens  ik wakker met hoofdpijn.

Flits!

	■ Luister goed.
	■ Schrijf de zinnen op.

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

5

beleefden

dronken

aten

eindigde

moest

vertrokken

was

herinnerde

droomdeviel

werd

We zongen en dansten de hele avond.

Papa zette de stoelen aan de kant.

Mijn oom bereidde een toespraak voor.

De dag nadien ruimden we alles op.
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Een feestelijk einde

Dit kan ik al!
■ Ik kan persoonsvormen in de verleden tijd schrijven.

Deze les gaat over ...

Wat een stel!

■ Werk samen met je buur.
■ Neem beurtelings een kaartje met een onderwerp en een kaartje met een werkwoord.
■ Maak met deze woorden een grappige zin.
■ Schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd.

1 

2 

3 

4 

Aan de slag!

Hoe was het weer?

■ Lees de zin.
■ Omkring de juiste werkwoordsvorm in de verleden tijd.

Ik leerte – leerde – lerde werkwoorden in de verleden tijd schrijven.

Vond – vindde – vondt jij dat moeilijk?

De meester schrijfde – schrijfte – schreef de juiste vormen op het bord.

Wij noteerde – noteerden – noteerdden in ons spellingboek.

Nadien verbeterde – verbeterte – verbeterden we samen ons werk.

Daarna rustten – rusten – rustte we wat uit.

1

2

eigen antwoord

LES
6
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Verjaardagsfeest

■ Trek om de beurt een kaartje.
■ Schrijf de zin bij het overeenstemmende nummer in de verleden tijd.
■ Kijk samen na en verbeter elkaars werk.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3

■ 6.1

■ 6.1

Een verjaardag was een uitstekende gelegenheid voor een feest.

Het begon allemaal met het maken van uitnodigingen.

Eerst koos je een mooi ontwerp.

Je ging aan de slag met papier en schaar.

Met potlood, pen en lijmstift knutselde je een plaatje in elkaar.

Op de enveloppen kwamen de adressen van de adressenlijst.

Een voor een schreef je de adressen netjes op.

Daarna postte je de enveloppen in het postkantoor.

Dan wachtte je de reacties van de genodigden af.

Je vroeg je af of er veel mensen konden komen.

Je werd eigenlijk best wel zenuwachtig.

Maar dan was de grote dag daar.

De mensen stroomden binnen.

Je beste vrienden hadden een reusachtig geschenk bij zich.

Aan het einde van de avond viel je uitgeteld in slaap.
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Iedereen bedankt

■ Schrijf een bedankkaartje naar de genodigden van jouw feest.
■ Vertel hen wat je van het feest vond.
■ Schrijf minstens vijf zinnen.
■ Schrijf de werkwoorden in de verleden tijd.

Ik word reporter

■ Zoek een kort artikel in de krant dat volledig in de tegenwoordige tijd geschreven is.
■ Schrijf het artikel in de verleden tijd.
■ Je mag ook woorden die een tijd aanduiden (gisteren, vorige week, onlangs ...) toevoegen.

4

5

D
A
N

K
J
E
W

E
L
! eigen antwoord

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik oefende verder het schrijven van werkwoorden in de verleden tijd.

Flits!

■ Luister goed.
■ Schrijf de zinnen goed op.

1 

2 

3 

4 

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

Vorige week ontmoette ik een rare professor.

Hij stond plots voor de deur.

De man nodigde zichzelf uit op mijn feest.

Hij dronk een glas wijn en verdween weer.

31



Weeroefeningen

Les 4

■ Schrijf de stam.
■ Omkring: enk. (enkelvoud) of mv. (meervoud).
■ Vul de juiste vorm van het werkwoord in de verleden tijd in.

infinitief stam enk. of mv. verleden tijd 

redden enk. – mv. De man .

schudden enk. – mv. Wij .

kaarten enk. – mv. De jongens .

rusten enk. – mv. Oma .

sporten enk. – mv. De meisjes .

wachten enk. – mv. De bus .

branden enk. – mv. De kaarsen .

landen enk. – mv. Mijn ouders .

braden enk. – mv. Opa .

praten enk. – mv. De juffen .

melden enk. – mv. De jongen .

Les 5

■ Schrijf de zin in de verleden tijd.
■ Kleur het vakje als het werkwoord van klank verandert.
■ Schrijf eerst de stam als het werkwoord niet van klank verandert.

De jongens ontmoeten hun vrienden.

klankverandering stam: 

■ 4.1

13

■ 5.1

13

red

schud

kaart

rust

sport

wacht

brand

land

braad

praat

meld

redde

schudden

kaartten

rustte

sportten

wachtte

brandden

landden

braadde

praatten

meldde

ontmoet

De jongens ontmoetten hun vrienden.
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Onze ouders drinken een glaasje wijn.

klankverandering  stam:

 

Na het dansen rusten we even uit.

klankverandering  stam: 

 

Hajar rijdt met de bus naar huis.

klankverandering  stam:

 

Tante snijdt de taart in stukken.

klankverandering  stam:

 

Ik plaats alle stoelen terug op hun plaats.

klankverandering  stam: 

 

Les 6

	■ Lees de zin.
	■ Schrijf het gekleurde woord in de verleden tijd in het rooster.

Mama koopt een boeket bloemen.

Wij snijden ons vlees in stukken.

Ik praat wat met een vriend.

De jongens stappen op de trein.

De meester wacht tot iedereen zwijgt.

Sam zet haar boekentas weg.

Het huis brandt af.

De meisjes kijken naar een dierenfilm.

	■ Schrijf de letters in de gekleurde vakjes op.

 

 ■ 6.1

13

Onze ouders dronken een glaasje wijn.

rust

Na het dansen rustten we even uit.

Hajar reed met de bus naar huis.

Tante sneed de taart in stukken.

plaats

Ik plaatste alle stoelen terug op hun plaats.

knap werk

K O C H T

S N E D E N

P R A A T T E

S T A P T E N

W A C H T T E

Z E T T E

B R A N D D E

K E K E N
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Meeroefeningen

Les 4

■ Vul de juiste vorm van het werkwoord in de verleden tijd in.

landen Vorige week  er veel vliegtuigen op de luchthaven.

praten Mijn ouders  met de meester.

kaarten Opa  de hele zondagnamiddag.

schudden De goochelaar  met de doos.

zweten Na die zware inspanning  de renners bijzonder hard.

zetten Oma  een mooie plant op het graf van opa.

laden De chauffeurs  hun vrachtwagen ’s nachts.

branden De bossen  volledig af.

haasten De dame  zich naar het station.

ontmoeten In de bibliotheek  wij een bekend auteur.

storten Het nieuwe winkelcentrum  in.

braden Papa  een lekker stuk vlees.

planten De tuinman  vijf soorten tomaten.

Les 5

■ Maak een zin met het gegeven werkwoord.
■ Schrijf het werkwoord in de verleden tijd.

slapen 

antwoorden

ontmoeten 

vertellen 

■ 4.1

13

■ 5.1

13

landden

praatten

kaartte

schudde

zweetten

zette

laadden

brandden

haastte

ontmoetten

stortte

braadde

plantte

sliep – sliepen

antwoordde – antwoordden

ontmoette – ontmoetten

vertelde – vertelden

Zinnen zijn eigen antwoord.
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snijden  

  

Les 6

	■ De woorden staan door elkaar.
	■ Schrijf de zin goed op.
	■ Begin met het woord met hoofdletter.
	■ Schrijf de gekleurde woorden in de juiste vorm in de verleden tijd.

meteen – De – vraag – antwoorden – mijn – meester – niet – op 

 

 

verhuizen – stad – Wij – en – een – verkopen – naar – ons – andere – huis 

 

 

jeugdauteur – boekenbeurs – Ik – bekend – de – een – ontmoeten – op 

 

 

plan – professor – uitzonderlijk – bedenken – De – een 

 

 

velden – De – boven – havik – zweven – de 

 

 

 ■ 6.1

13

sneed – sneden

De meester antwoordde niet meteen op mijn vraag.

Wij verkochten ons huis en verhuisden naar een andere stad./

Wij verhuisden naar een andere stad en verkochten ons huis.

Ik ontmoette een bekend jeugdauteur op de boekenbeurs.

De professor bedacht een uitzonderlijk plan.

De havik zweefde boven de velden.
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