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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de volgende voltooid deelwoorden in: 
gefietst, geschilderd, gedanst, getimmerd, gezongen en gevoetbald.
Wat hebben de kinderen gisterennamiddag gedaan?

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken  

Lees verder op WW2 en het stappenplan werkwoorden.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Schrijf eerst de persoonsvorm in de verleden tijd. Vorm daarna het voltooid deelwoord. 

(regenen) 
Het   gisteren de hele dag. Het heeft gisteren de hele dag ge .

(kussen) 
Thijs k  Kaat.  Thijs heeft Kaat ge .

(spelen) 
Ik sp  een computerspel . Ik heb een computerspel ge .

(fietsen) 
Ik f  alleen naar huis. Ik ben alleen naar huis ge .

 1 

 2 

 3 

Wat ga je doen?
Je leert het voltooid deelwoord juist schrijven.

1 Zie zo Spelling
blok 2   

We hebben aan een musical gewerkt. 

We hebben   

en  .

Ik heb sport gekozen. Ik heb

   en 

 .

Ik zat in het crealokaal. 

Ik heb   en

  .

Werkwoorden: elk werkwoord heeft een voltooid deelwoord.

� f� tst

� zon� n
� danst

� � n� � � nd
us� kust
� l� 

� ts� f� tst
s�  ld

� schil! rd
� tim$ rd� vœ tbald
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Maak de rijtjes af.

 infinitief de verleden tijd  het voltooid deelwoord

 wonen Ik woon�  . Ik heb � woond .

 graven Wij  . Wij hebben  .

 proeven Wij  . Wij hebben  .

 kuchen Ik  . Ik heb  .

 lezen Wij  . Wij hebben  .

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de zin aan. 

schijnen De zon heeft gisteren  .

lachen Wat een leuke mopjes! We hebben veel  .

wandelen We hebben vijf kilometer  .

zien    Welke film heb je  ?

bijten Onze hond heeft de buurman in zijn been  .

groeien Deze plant is de afgelopen week maar liefst tien centimeter  .

vechten    Ik droomde dat ik uren met bloeddortstige vampieren heb  .

brengen Mama heeft me een kop warme melk  .

 4 

 5 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

natuur

grœ . n � gra. n
prœ f! n � prœ fd
kuch�  � kucht
la4 n � 5 4 n

� sc7 ה n
 � lacה n
 � wan! ld
� z� n
       � 8 9 n
       � grœ id
       � voch9 n
       � bracht
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Schrijf deze woorden op de borden: hardhout, bouw, oerwoud, behouden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken  

Lees verder op kaart W3.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken  

Vul woorden van de week met ou in.

Je moet de leuning  .

Door dat sterfgeval zijn ze in de  . 

De   maakt een buste.

Je kunt altijd op me  . 

In het   zijn geen bospaden. 

Men wil dat oude gebouw  .

 1 

 2 
Weetwoorden: je schrijft ou.

 3 

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met ou juist schrijven.

2 Zie zo Spelling
blok 2   

Red het  !

  huizen zonder 

tropisch  !

Help het regenwoud  
!œ rwoud > hou! n

Bouw
hardhout

vasthou! n
 rouw
 D  ldhouE r
 G rtrouE n
 œ rwoud
       > hou! n
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Welke weetwoorden met ou herken je in deze samenstellingen? Kleur ze geel.

Schrijf de woorden in de juiste rij: ou of au. 
beeldh wer -  appl s - ben wd - inh d - fl w - vertr wen - kab ter  

gurk - p ze - vasth den - verk den - sn wen  

ou-woorden:  
 
au-woorden:  
 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul in: ou of au.
 
Natuurgebieden moeten natuurlijk beh den worden.

Na de p ze gaan we rekenen.

Ik vind r we wortels lekkerder dan gekookte wortels.

Toen die zanger stierf, waren veel mensen in de r w.

We vertr wen erop dat het allemaal goed komt.

Lily draagt een jurk met pofm wen.

Ik kreeg het erg ben wd in die kleine ruimte.

Wout is al vier dagen verk den.

 4 

cilinderinhoud

rouwstoet

natuurbehoud

toevertrouwen

openvouwen

flatgebouw
tuinkabouter

hemdsmouw

snipverkouden
schoonouders

trouwdag

inhoudsopgave

 5 

 6 

 Klaar? Maak samen met je klasgenoot een verhaaltje met de woorden van de week. 
Zo kun je de woorden beter onthouden.

natuur

ou

ou
ou

ou

ou

J 
J 

J 

D  ldhouE r, inhoud, G rtrouE n, 
kabou9 r, vasthou! n, G rkou! n
applaus, > nauwd, flauw, augurk, 
pauQ , snauE n

rinhoud trouwd rbehoud nvouwen smouw

evertrouwen nkabouter pverkouden

rouws
tgebouwinhoudsnouders
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Welke dieren spelen de hoofdrol in deze prentenboeken?
Kies uit:  vlinders – zebra’s – cavia’s – panters – panda’s – hamsters – kikkers.

       
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart R2.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Klinkt de o in deze woorden als /o/ zoals in post en bos? Geef deze woorden een kleur.
Klinkt de o in deze woorden als /oo/ zoals in poort en boos? Geef deze woorden een andere kleur.

Schrijf het meervoud.

 1 

 2 Regelwoorden: meervouden op ‘s. 
Eindigt het woord op a, o, i, u of y? Dan schrijf je het meervoud met ‘s.

!

 3 

sleutelbos

euro’s

salto’s

pasfoto’s

aflossen

woestijnvos

vrachtauto’s kostuum

mosterd

kilo’s
solo’s

albatros

 4 

één twee één twee één twee

diploma  menu  pony  
taxi kiwi  ski  

Wat ga je doen?
Je leert meervouden op -s en ’s juist schrijven.

3 Zie zo Spelling
blok 2   

s eb a s ca a s pa te s pa da s a ste s e

 

panda’s

diploma’s
taxi’s

X nu’s
kiwi’s

pony’s
ski’s

kik\ rs ] bra’s

sleutelbos
woestijnvos

kostuum
aflossen

mosterd

albatros

pasfoto’s

vrachtauto’s

salto’s kilo’s
solo’s

euro’s
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Schrijf het meervoud van de woorden in de juiste kolom.

 meervoud op -s meervoud op ‘s
  
 
  
 
  
 
  
 
  

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Maak de woorden af met s of ‘s. 
Schrijf ze daarna helemaal op.

De vogel  zoeken wormen.  
Weet jij waar we ski  kunnen huren?  
De auto  staan in een lange file.  
Wil jij even vier lepeltje  pakken?  
De jongen  slapen vanavond   
voor de eerste keer in een tent.

In de bank hangen in elke hoek camera .  
Deze bak is voor de paraplu  .  
Verschillende jury  bepalen de winnaar.  

5

 6 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

natuur

molen

tipi

ijsje

schema
auto

dictee

zebra

televisie

café

agenda

ĳ s_ s
moa ns 

b 5 vis� s
dicd  s            
caf s             

vog ls
ski’s

auto’s
i פ lt_ s
jon� ns

ca$ ra’s
paraplu’s

jury’s

s
’s

’s
s

s

’s
’s

’s

a� nda’s
scה ma’s
auto’s
tipi’s

] bra’s
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Sommige mensen sparen vreemde dingen. Zo spaart Paul woorden met een au.
Schrijf woorden op de bordjes. Kies uit: klauw, dinosaurus, pauw, auto en augurk.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W4.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Welke weetwoorden met au herken je in deze samenstellingen? 
Kleur ze groen.

Vul woorden van de week met au in.

Dat gaat vanzelf,   dus.

We eten vandaag vis: een stukje  .

We stonden voor dag en   op. Je   zit boven je oog.

De   is uitgestorven. De   woont in Vaticaanstad.

Ze   tegen de helling op. De   stapt in de raket.

 1 

 2 
Weetwoorden: je schrijft au.

 3 

 4 

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met au juist schrijven.

4 Zie zo Spelling
blok 2   

p j p g

k i itl d l t kijkkkkkkkk

   

  

d k t i

spaghettisausmiddagpauze pausmobiel

kabeljauwfilet wenkbrauwpotlood

astronautenvoedsel

dinosaurustijdperk

zonnedauwbroodautomaat

klauw augurkpauw

autodinosaurus

gpauze tisaus pausm

edauwdautomaat astronaute

wenkbrauwdinosaurustikabeljauwf

automatisch
ka8 ljauw

      dauw o nkbrauw
dinosaurus paus
klau9 p n astronaut
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Schrijf de woorden in de juiste rij: ou of au.
dinos rus - wenkbr w - beh den - kab ter - p s - oerw d - kabelj w - 
kl teren - onth den - tr wens - astron t - opv wen

woorden met ou:  
 
woorden met au:  
 
t op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Dicteer elkaar om de beurt een zin.
Vul in: ou of au. Schrijf daarna de woorden helemaal op.
Overloop je geschreven  woorden met je klasgenoot.

Ik heb een wondje vlakbij mijn wenkbr w.  
De astron t zweefde door de ruimtecapsule.  
Je moet je goed vasth den!  
De vissers hebben op zee veel kabelj w gevangen.  
De moordenaar toonde geen ber w.  
De kleuters kl teren op het klimrek.  
De deuren van de lift sluiten  tomatisch.  
Er komt witte rook uit de schoorsteen van het Vaticaan! 

Er is dus een nieuw p s.  

 5 

 6 

 Klaar? Maak samen met je klasgenoot een verhaaltje met de woorden van de week. 
Zo kun je de woorden beter onthouden.

natuur

> hou! n, kabou9 r, œ rwoud, onthou! n, 
trouE ns, opvouE n

o nkbrauw
astronaut

vasthou! n
ka8 ljauw

> rouw
klau9 p n

automatisch

paus

dinosaurus, o nkbrauw, paus, ka8 ljauw, 
klau9 p n, astronaut

ou

ou

J 
J 

J 

J 
J 

J 
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de volgende woorden in: ’s middags, ’s avonds, ’s ochtends.
Laat na de letter ’s een stukje leeg (spatie).

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Regelwoorden: woorden die beginnen met ‘s. !

Lees verder op kaart R3.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Schrijf de volgende woorden in de juiste kolom: ’s ochtends, ’s zaterdags, ’s maandags,  
’s morgens, ’s middags, dinsdags, donderdags, ’s avonds, ’s nachts, ’s zondags. 

dagen van de week:  
 
delen van een dag:  
 

 1 

Opa, jij was een goede 
wielrenner. Maar je was 
ook boer. Hoe kan dat?

Ik stond   altijd vroeg op. Dan ging ik de koeien melken en het 
andere werk doen.

Zo kon ik   trainen en wedstrijden rijden.

En was ik   op tijd terug om weer de koeien te melken.

 2 

 3 

Wat ga je doen?

Je leert woorden die met ’s beginnen juist schrijven.

5 Zie zo Spelling
blok 2   

’s och9 nds

’s za9 rdags, ’s maandags, dinsdags, 
don! rdags, ’s zondags
’s och9 nds, ’s mor� ns, ’s middags, 
’s avonds, ’s nachts

’s middags
’s avonds
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Maak van ieder woord een woord met ’s, zoals ’s nachts en baby’s. Vul in.
Let op: ’s staat in één hokje. Komt er een spatie na ’s (’s nachts)? Laat dan een hokje leeg.

nacht cavia

baby morgen

pinda zebra

diploma auto

winter  camera

avond agenda

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Maak de woorden af met s of ‘s. Schrijf ze daarna helemaal op. 
Denk aan de spatie.

Sommige mensen moeten   nacht  werken.  
Ik sta dagelijk  vijf minuten onder de douche.  
Ik ga   woensdag  altijd bij Merel eten.  
Ik moet   maandag  altijd naar de judo.  
Het kan   middag    
in de klas heel warm worden.

Op het dorpsplein staat er jaarlijk  een circus.  
We hebben maandelijk  een leestoets.  
  Vrijdag  vieren we altijd    
dat het weekend begint.

 4 

‘s n
‘s

 5 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

natuur

een cirrcus.

oeeeeets.

eraan in je werkkboek

a c h t s
b a b y
p i n d a ’s z e b r a ’s

c a m e r a ’s
a g e n d a ’s

a u t o ’s

c a v i a ’s

d i p l o m a ’s
’s  w i n t e r s

’s  m o r g e n s

’s  a v o n d s

’s nachts                     
da� lĳ ks

’s wœ ndags
’s maandags
’s middags

jaarlĳ ks
maan! lĳ ks
’s Vrĳ dags

s

s
s

s

s
s

s

s
’s

’s
’s
’s

’s
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de tekst aan met ou of au.

Het tropisch regenw d heeft een rijke f na en flora. Wetenschappers 

schatten dat meer dan 50 % van het totaal aantal bekende plant- en diersoorten in de tropische 

regenw den leeft. Sommige Aziatische w den zijn meer dan 100 miljoen jaar 

 d en stammen daarmee uit de tijd van de dinos riërs. 

In het regenw d is het nooit k d. Het is er ook heel vochtig. Daarom krijg je het 

soms ben wd als je een tocht maakt door het regenw d. 

Wist je tr wens dat het bijna elke dag regent in het w d?

7 % van het aardoppervlak is bedekt met regenw d, maar het wordt bedreigd door 

h tkap en andere menselijke activiteiten, zoals landb w,  mijnb w 

en oliewinning. Mensen en organisaties ondernemen nu actie om het regenw d te 

beh den. Dat is nodig, want anders zal het regenw d g w verdwijnen! 

Waar moeten de apen dan in bomen kl teren?

 1 

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 2.

6 Zie zo Spelling
blok 2   

ou

ou ou
ou

ou ou
ou
ou

ou
ou ouou

ou
ouou

ou

J 

J 

J 

J 
J 
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Interessante weetjes.
Schrijf het voltooid deelwoord juist op.

 2 

Wist je dat New Smyrna Beach in Florida het gevaarlijkste haaienstrand ter wereld is? 

Er zijn zoveel mensen door haaien   (bijten), dat New Smyrna 

de hoofdstad van de haaienaanvallen wordt   (noemen). 

Haaien zijn echter niet zo gevaarlijk als je denkt. Honden maken jaarlijks meer 

slachtoffers dan haaien!

Wist je dat Afrikaanse nijlkrokodillen grotere moordenaars zijn dan haaien? 

Ze hebben al veel mensen   (doden) in de rivieren de Nijl en 

de Kongo. Ze hebben ook veel mensen van hun boot   (sleuren).

In Burundi zou een reuzenkrokodil met de naam Gustave veel slachtoffers hebben 

  (maken). Er wordt   (zeggen) 

dat hij 300 mensen heeft   (eten) en daarom wordt hij 

erg   (vrezen) door de mensen uit de streek. 

In 2002 hebben experts   (proberen) om hem te vangen, 

maar dat is toen niet   (lukken). Daarna heeft niemand het 

nog   (durven).

natuur

� 8 9 n
� nœ md

� dood
� s5 urd

    
� maakt � 4 gd

� � 9 n
� v{  sd

� pro|  rd
� lukt

� durfd
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Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 2.

6 Zie zo Spelling
blok 2   

Vul in: s of ‘s
Omcirkel: waar of niet waar?

1. Flamingo  staan op één poot in het water om af te koelen. waar / niet waar

2. Pasgeboren puppy  slapen 80 % van de tijd. waar / niet waar

3. De giraf heeft meer nekwervel  dan de mens. waar / niet waar

4. Gorilla  maken een nest om in te slapen. waar / niet waar

5. Kangoeroe  kunnen over auto  springen. waar / niet waar

6. Tijger  kunnen zwemmen. waar / niet waar

7. Zebra  zijn, net zoals paarden, makkelijk te temmen. waar / niet waar

8. Kiwi  zijn Nieuw-Zeelandse loopvogel  . waar / niet waar

9. Hanen kraaien alleen   morgen  als de zon opkomt. waar / niet waar

10. Kikker  zijn warmbloedig. waar / niet waar

 3 
Antwoorden: 1. waar, 2. waar, 3. niet waar (zowel mens als giraf hebben er zeven), 4. waar, 
5. waar, 6. waar, 7. niet waar, 8. waar, 9. niet waar, 10. niet waar

s

s

s
s

s

s

’s
’s

’s
’s

’s
’s

’s
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natuur

Vul de teksten aan met s, ‘s, ou of au.
Ken je het dier dat beschreven wordt?  Weet je hoe het heet? Doe alvast een gok, maar schrijf 
die nog niet op. Straks krijg je wat hulp, maar eerst de tekst invullen en goed lezen.

 

Ze hebben uitzonderlijk bonte kleuren. Ze hebben een lichtgroene bovenzijde met 

witte vlekje  en een witte buik. Hun ogen zijn helderrood en hun tenen en vinger   

zijn oranje tot rood van kleur. Delen van hun poten zijn bl w met gele strepen. 

Het zijn niet enkel goede zwemmer , maar ook heel goede klimmer . 

Met hun dunne, beweeglijke vinger  kunnen ze zich stevig vasth den. 

 

Hun lichaamsb w is vergelijkbaar met die van een giraf. 

Met hun lange, bl we tong kunnen ze hun eigen oren schoonlikken. 

De mannetje  hebben korte, met huid bedekte hoorntje . 

De vr wtje  zijn groter en zwaarder dan de mannetje . 

 4 

t kl Z h bb

roodoogboomkik\ r

okapi

s s

s

s s
ss

s
s

J 

J 

ou

ou

ou
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Ze wonen in Australië en worden maximum 80 centimeter lang. Ze slapen dagelijk  

zo’n 18 tot 20 uur, meestal in een boom. Ze zijn vooral   avond  en 

  nacht  actief. Nu ja, actief? 

Ze zijn heel traag en vullen hun tijd vooral met eucalyptusblaadje  eten. Daarin zitten 

veel vezel  en ook genoeg vocht, dus ze drinken bijna nooit. Bij de geboorte zijn hun 

achterpoten nog niet ontwikkeld, maar hun voorpoten en kl wtje  wel. 

De mama  dragen hun baby  in hun buidel .

 

Ze zijn de grootste vijand van de koala  en worden ook wel eens de wilde honden van 

Australië genoemd. Ze jagen voornamelijk   nacht , meestal alleen, maar soms 

ook in kleine groepje . Tot hun prooi behoren kleine zoogdieren, maar ze kunnen ook 

kangoeroe  vangen of schapen. 

Dat maakt ze natuurlijk niet erg geliefd bij de Australiër . 

Jaarlijk  krijgen de vr wtje  een tot acht puppy .

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 2.

6 Zie zo Spelling
blok 2

d i 80 ti

koala

dingo

s
‘s

‘s

‘s

‘s

‘s

‘s

‘s

s
s

s

s
s

s
s

s
s

ss

s
J 

ou
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omgeving

Over welke dieren gaat het? Ontcijfer het geheimschrift. 
Zet de dierennamen in het meervoud en schrijf ze bij de juiste tekst.

a b c d e f g h i j k l m n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

o p q r s t u v w x y z

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4 – 9 – 14 – 7 – 15

één        twee  
15 – 11 – 1 – 16 – 9

één        twee  
11 – 15 – 1 – 12 – 1

één        twee  
18 – 15 – 15 – 4 – 15 – 15 – 7 – 2 – 15 – 15 – 13 – 11 – 9 – 11 – 11 – 5 – 18

één        twee  

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

dingo

okapi

koala

dingo’s

okapi’s

koala’s

roodoogboomkik\ r roodoogboomkik\ rs
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