
Zie zo Spelling

Blok 3
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Hier zie je vier foto’s van de zomervakantie van Emma.
Maak de zinnen bij de foto’s af. 
Vul in: etalage, manege, bagage, douche, horloge.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W5.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Welke woorden vanop uitlegkaart W5 herken je? Schrijf op.

parachutist   bagagecontrole  
machinist   buschauffeur  
douchegel   jurylid  
polshorloge   laatavondjournaal  

 1 

 2 
Je hoort /zj/, maar je schrijft g of j.
Je hoort /sj/, maar je schrijft ch.

 3 

Wat ga je doen?
Je leert leenwoorden met g, j of ch juist schrijven.

1 Zie zo Spelling
blok 3   

Mijn nieuwe                       !Ik mag er
zelfs mee onder de      .

baga� 

ma� � 
horlo� 

doucה 

parachu�     
machi	  
doucה  
horlo� 

baga� 
chauf� ur
jury
journaal

etala� 



35

Welke woorden horen bij elkaar? Geef die kaartjes eenzelfde kleur.

Maak de woorden af met g, j of ch. Let op het juiste gebruik van hoofdletters! 

Een reis als prijs!

Vandaag vertrekt mijn broer Mauro voor twee weken naar  ina.

Hij heeft een paar maanden geleden deelgenomen aan een wedstrijd in de krant.

Hij moest zijn mooiste vakantiefoto insturen.

Een  ury koos uit alle inzendingen de beste foto.

Dankzij zijn ori inele foto heeft Mauro deze reis gewonnen!

Hij zal tijdens zijn verblijf  bij gastfamilies lo eren.

Zo kan hij de  inese cultuur echt leren kennen.

Gelukkig is hij een  armante,  oviale kerel en zal hij zich snel thuis voelen.

Niet alleen wij zijn vroeg op de luchthaven!
 
Ook een  ournalist is er als de kippen bij.
 
Papa kijkt op zijn horlo e en ziet dat we nog maar een uurtje hebben.

Nu nog eerst de baga e inchecken.

Oh jee! Er staan veel passa iers aan te schuiven.
      
Voor het vertrek lun en we nog gezellig samen.

Ik ga mijn broer wel missen, hoor… Maar dat vertel ik hem lekker niet!

 4 

monteren montage

camouflagespionage camouflerenspioneren

etalerenslijten etalage

slijtage

 5 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

reizen

Ch

j
g

g
Ch

ch j

j
g

g
g

ch

monterenmonteren montagemontage slijten etalage etaleren

slijtagespionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspionerenspioneren spionagespionagespionagespionagespionagespionagespionagespionagespionagespionagespionagespionage camouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflagecamouflage camouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamouflerencamoufleren
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Omcirkel de voltooid deelwoorden en schrijf de infinitief op. 

Papa en mama hebben vroeger over de hele wereld gereisd.
Ze hebben nieuwe landen ontdekt en verre tochten gemaakt.
Ze hebben dan ook heel wat avonturen beleefd.
Papa heeft overal steentjes verzameld en die collectie staat nu op mijn kamer.
Ik heb besloten dat ik later ook zo veel wil reizen.

 
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

Is het gekleurde woord een persoonsvorm (pv) of een voltooid deelwoord (vd)? Kruis aan.

Maak de rijtjes af.

 bewaken Ik bewaakte.  Ik heb bewaakt.

 geloven Ik  . Ik  .

 ontsnappen Ik  . Ik  .

 1 

 2 
Werkwoorden: elk werkwoord heeft een voltooid deelwoord. 
Begint een werkwoord met ge-, be-, her-, ver- of ont-?
Dan krijgt het voltooid deelwoord geen (extra) ge-.

 3 

pv  vd één pv  vd

Hij ontkent alles.   Ze herhaalt de zin.   

Ze heeft er twee bewaard. Er is veel gebeurd.

Heb je al betaald?   Dat gebeurt vaak.   

 4 

Wat ga je doen?
Je leert voltooide deelwoorden met ge-, be-, her-, ver- en ont- juist schrijven.

2 Zie zo Spelling
blok 3   

� i� n - ont� k� n - ma� n - � � � n - � rza� � n - � slui� n

� loof� 
ontsnap� 

b � loofd ה
� n ontsnapt

X

X X

X

XX



Vul van deze werkwoorden het voltooid deelwoord in.

verstoppen herhalen
bewaren veranderen
bewegen gebruiken
ontsnappen verdienen
herstellen ontdekken
verbeteren bereiken

Welke woorden staan in de gekleurde vakken? De  .

Welke infinitieven lees je in de woordslang? 
Zet streepjes tussen de verschillende werkwoorden.

Kies twee infinitieven. Maak van elke infinitief het voltooid deelwoord en bedenk er een zin mee.

 
 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de persoonsvorm of het voltooid deelwoord in. 

bestellen - Hij   een glas cola.

vertellen - Dat had je me al  .

versieren - Ze hebben de klas  .

gebeuren - Dat   bijna nooit!

beleven - Hij   veel avonturen.

ontsnappen - De boeven zijn  !

herkennen - Ik heb je meteen  .

ontdekken - Ze heeft ons plan  .

 5 

 6 

 7 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

reizen

Zet streepjes tussen de verschillende werkwoorden.

Kies twee infinitieven. Maak van elke infinitief het voltooid deelwoord en bedenk er een zin mee.

gelovenherstellenbewegenverzi
nnenontmoetenontsnappenbereikenverdelen

37

voorbeeldoplossing

pan� r - drinkt

Ik ה b ה m op zĳ n woord � loofd!
¢  scה ur in zĳ n brœ k is  ̈ t© s ה rs� ld.

� s� l� 
� r� ld
� rsª rd

� « urt
� ¬  ft

ontsnapt
r� nd ה
ont� kt

v e r s t o p tb e wa a r db e wo g e no n t s n a p t
v e r b e t e r dh e r s t e l d

h e r h a a l dv e r a n d e r dg e b r u i k tv e r d i e n do n t d e k tb e r e i k t



38

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Mijn oom maakte een wereldreis.  Van deze bouwwerken was hij diep onder de indruk.
Vul de volgende woorden in: torenhoge, Nederlandse, Griekse, bekende.

            
          piramides                      tempels                     wolkenkrabbers             windmolens         

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Neem er eventueel deze uitlegkaarten bij: H3, R1, R3, R5 en stappenplan klankgroepen.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Van welke stof is het gemaakt? Vul het passende bijvoeglijke naamwoord in.
Kies uit: goud, glas, rubber, steen, leer, karton, papier.

Oma draagt een gouden horloge.

Rond onze tuin staat een   muur.

Ik draag een stoere,   jas.

Het cadeau zit in een grote,   doos.

Heb jij een   zakdoekje voor mij?

Papa koopt altijd melk in een   verpakking.

Een fiets heeft twee   banden.

 1 

 2 Hoe schrijf je het bijvoeglijke naamwoord?
Pas alle regels toe die je kent!

!

 3 

Wat ga je doen?
Je past de gekende regels toe om bijvoeglijke naamwoorden juist te schrijven.

3 Zie zo Spelling
blok 3   

� � n� Grª k¹ to» nho� ¼ � rland¹ 

s� � n
½ � ¾ n

karton� n
papª ¾ n

gla� n
rubÁ ¾ n



Over welke stad gaat het?
Vul elke tekst aan met bijvoeglijke naamwoorden. 
Schrijf bij elke tekst het cijfer van de passende foto.

Het is een   (Italië) stad. 

Door het centrum van de stad stroomt de Arno, een   (lang) 

en   (breed) rivier.

In de stad staat een   (scheef) toren. 

Toch is het een   (veilig) toren die je kunt bezoeken.

Het is de grootste   (Amerika) stad.

Veel monumenten zijn bekend over de   (heel) wereld, 

zoals het Vrijheidsbeeld en het Empire State gebouw. 

Kenmerkend zijn ook de   (hoog) wolkenkrabbers. 

Het is een heel   (levendig) stad, vandaar de bijnaam 

the city that never sleeps (de stad die nooit slaapt). 

Op 11 september 2001 werd de stad getroffen door een   

(dubbel) terroristische aanslag. 

 4 

New York

333

Barcelona

1

Brugge

4

Schrijf bij elke tekst het cijfer van de passende foto.

44

Pisa

2

39

reizen

Italiaan¹ 

A� rikaan¹ 
 Ã ה

ho� 
½ � ndi� 

dubÁ Ã 

lan� 
b» � 

scה Å 
� ili� 

2

3



 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.
40

Wat ga je doen?
Je past de gekende regels toe om bijvoeglijke naamwoorden juist te schrijven.

3 Zie zo Spelling
blok 3   reizen

Het is een   (middeleeuwen)   (Vlaanderen)

stad in het noordwesten van België.

In 2002 was het de   (cultureel) hoofdstad van Europa.

Het is een   (aangenaam) wandelstad met 

  (prachtig) gebouwen. 

Er zijn veel grachten, dus je kunt de stad ook verkennen in een bootje.

Het is een   (Spanje) stad, de hoofdstad van 

de regio Catalonië. 

De stad heeft een   (belangrijk) haven. 

Het is een   (druk) stad met veel   

(speciaal) gebouwen ontworpen door Antoni Gaudi, zoals de Sagrada Familia of Casa Mila.

Welk bijvoeglijk naamwoord kun je vormen? Schrijf op.

bijvoeglijk naamwoord op …

-lijk -ig -baar

eer  haar  kwetsen  
vriend  geluk  branden  

Combineer het bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord. Kijk naar het voorbeeld.

Een eerlijke vinder  
 
 

 5 

voorbeeldoplossing

mid� ¬  uwÆ Vlaam¹ 

Spaan¹ 

� langrĳ  Ê
drukÊ 

Ë rlĳ k harig kÍ tsbaar
� lukkig brandbaar

 - Ë n vrª n� lĳ k  �baar
Ë n harig konĳ n - Ë n � lukkig � zin
Ë n kÍ tsbaar kind - Ë n brandbaÏ  stof

vrª n� lĳ k

sפ ciaÃ 

cultu¾ Ã 
aanÓ naÔ 

prachti� 

4

1



 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.
41

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met i die klinkt als /ie/ juist schrijven.

4 Zie zo Spelling
blok 3   reizen

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul deze woorden in: juli, machine, macaroni, kwaliteit en spaghetti.

In   waren we met de familie op vakantie in Italië.

We zochten gezellige terrasjes uit om wat lekkers te eten. 

Mijn ouders kozen voor  .

Ik at liever een bord  .

Het was superlekker! De baas van het restaurant zei trots:

‘Het is pasta van de hoogste  ! 

Die komt niet uit een   en niet uit een supermarkt. 

Die maken we natuurlijk elke dag zelf. Supervers!’

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W6.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Kleur in elk woord de klankgroep met i die klinkt als /ie/.

 1 

 2 

 3 

 waren we met de familie op vakantie in Italië.

Weetwoorden: je hoort /ie/, je schrijft i.

luciferdoosje

onderwijspolitiek

zelfkritiek

basisschooldirecteur

tribuneplaats

ministerraad
brandweersirene

kantinepersoneel

machinekamer

meubelfabrikant

juli

macaroni
spagה tti

kwali� it
machi	 



Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden met i die klinkt als /ie/ juist schrijven.

4 Zie zo Spelling
blok 3   

Vul woorden met i in. 
Kijk naar de woorden van de week en de extra woorden op je kaart W6.

Dat is niet negatief, maar   dat jij nu toch meegaat.

De   in het stadion  zit vol met hevige supporters.

De   maakt veel houten tuinmeubelen in zijn fabriek.

Tante Els eet elke dag in de   op haar werk.

De school heeft een nieuwe  .

Je moet als speler wel tegen wat   kunnen!

Ze is erg  : ze speelt piano, gitaar en dwarsfluit.

Ieder teken wordt drie keer gebruikt. Wat betekent het? 
Schrijf alle woorden op.

 
 
 
Omcirkel alle woorden met i die klinkt als /ie/. 

 4 

 5 

42

positª f
tribu	 
fabrikant

kanti	 
di¾ c� ur

kritª k
muzikaal

vÙ rkant - fabrikant - muzikant  limona�  - sala�  
para�    win� l - arti� l - k¾ u� l   kanti	   machi	  - 
� nzi	    kwali� it - activi� it - ma© s� it
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reizen

Vul woorden in die bij de tekeningen passen.

Schrijf op: woorden met één i.

s

Schrijf op: woorden met twee i’s.

s

Wat staat er van boven naar beneden in de gekleurde vakjes?  
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Dictee met twee.
Dicteer om de beurt een woord van kaart W6.
Schrijf het woord telkens op. Kijk meteen na of het juist is.

Ik schrijf het woord...
Is het woord juist 

of fout? Kruis aan.
Foutje? 

Schrijf het nu juist.

juist fout

juist fout

juist fout

juist fout

juist fout

  
  
  
  
  

 6 

 7 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

l u c i f e r
o l i f a n tg i t a a r

stÝ  k

p i r a m i d ed i r i g e n t
k i w i

vÙ rkant - fabrikant - muzikant  limona�  - sala�  
para�    win� l - arti� l - k¾ u� l   kanti	   machi	  - 
� nzi	    kwali� it - activi� it - ma© s� it
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees de tekst. Omcirkel de woorden op -isch of -ische.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart W7.
Lees ook de woorden van de week en de extra woorden.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Wat hoort bij elkaar? Verbind.

Eindigen deze woorden op -ies of op -isch? Schrijf in elke rij zes woorden.
reparat  - kom  - kwest  - telefon  - Austral  - vakant  - prec  - typ

woorden op -ies  
woorden op -isch  

 1 

 2 Hoor je aan het eind van een woord, meestal een bijvoeglijk naamwoord, /ies/? 
Dan schrijf je meestal -isch.

 3 

atletisch •

schematisch •

democratisch •

• schema

• democratie

• atletiek

kritisch •

praktisch •

theoretisch •

• theorie

• kritiek

• praktijk

acrobatisch •

optimistisch •

chaotisch •

• chaos

• acrobatiek

• optimisme

 4 

Wat ga je doen?
Je leert weetwoorden op -isch(e) juist schrijven.

5 Zie zo Spelling
blok 3   

We gingen naar Brussel, naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. Dat is een fantastisch natuurhistorisch museum. 
Onder leiding van een gids namen we deel aan een speurtocht door het hele museum. 
Overal viel er wel iets te beleven. 
In de kelders mochten we zelfs braakballen van uilen ontleden!
Daarna hadden we een reuzehonger en zochten we een restaurant op. 
Mama bestelde een vegetarische lunch maar wij verkozen spaghetti. 
Plots kreeg mama een allergische reactie op de noten in haar lunch.
De restauranthouder verwittigde telefonisch een arts en die kwam meteen.
Hij diende de nodige medische zorgen toe en gaf mama een anti-allergiemiddel.
Gelukkig was ze snel beter en konden we ons toeristisch weekendje rustig 
verderzetten.  En dit zonder andere dramatische gebeurtenissen!

aan de slagaan de slag terugkijkenterugkijken

We gingen naar Brussel, naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor We gingen naar Brussel, naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

� paratª s - kÍ stª s - vakantª s - p¾ cª s
komisch - á � fonisch - Australisch - typisch
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Welk stukje past in het midden? Vul in.
Kies uit: ra - o - bio - ler - tas - log - ma - lek - man - isch - to.
Streep de stukjes die je gebruikt hebt door.

Welk woord hou je over als je de stukjes hebt weggestreept?  
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Schrijf woorden op -isch uit opdracht 5 in de juiste zin.

In het   centrum van een stad staan veel oude gebouwen.

Juf Leen spreekt vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en  .

Deze winkel verkoopt   toestellen.

Mijn zus is   voor appels en noten.

Elisabeth en Wout maken een   strandwandeling.

We eten thuis altijd   groenten. Die zijn onbespoten.

Het was een heel   gesprek. 

Iedereen sprak door elkaar en niemand luisterde echt.

Vannacht was er een   ongeval met twee doden en drie zwaargewonden.

Het zomerkamp was een   ervaring!

 5 

school

fan  tas tisch

sen

al

al  gisch

beste

be

ro  tisch

ning

op

A  bisch

pen

ge

cha  tisch

pend

stuk

dra  tisch

ken

au

his  risch

maat

uit

e  trisch

ken

 6 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

reizen

ma to ½ k

oraman½ r

biologisch

historisch
Arabisch

e� ktriscה 
al� rgisch

romantiscה 
biologiscה 

chaotisch

dramatisch
fantastiscה 
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op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Vul de tekst aan met een voltooid deelwoord. 
De infinitief is gegeven.

Wat een mooie ochtend in Spanje! Ik heb juist lekker   (ontbijten).

Nu heb ik zin om een duik te nemen in het zwembad van ons hotel. Maar, wat nu? 

Het zwembad is   (sluiten). Overal zie ik politie. Wat is er 

toch   (gebeuren)? Ik loop naar papa, die had al meer 

uitleg   (vragen) aan de receptie. De hotelmanager heeft 

hem   (vertellen) dat de vrouw van de burgemeester omstreeks 

23 uur in het zwembad is   (verdrinken). Men vermoedt 

dat er een moord is   (plegen). 

De politie is er echt van overtuigd dat het geen ongeluk was. 

Deze vrouw is   (vermoorden) volgens hen! 

Maar wie heeft dat dan   (doen)? Wie is de dader?

Op dit moment zijn er vier verdachten, maar alle vier hebben ze tot nu toe 

  (ontkennen). Ze hebben een alibi, maar één van hen

heeft dat alibi zeker   (verzinnen). De politie is met het 

onderzoek   (starten) en heeft al het bewijsmateriaal hiervoor

   (verzamelen). Misschien heeft een van de getuigen 

de dader wel   (herkennen)? 

Of misschien is de dader al   (ontsnappen)?

 1 

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 3.

6 Zie zo Spelling
blok 3   

 (verdrinken). Men vermoedt 

 (doen)? Wie is de dader?

Help de politie de 

dader te vinden!

ont« � n

� sloæ n
� « urd
� vraagd
� r� ld

� rdron� n
� p¬  gd

� rmoord
� daan

ont� nd
� rzon� n

� start
� rza� ld

r� nd ה
ontsnapt
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Maak van de woorden tussen haakjes het passende bijvoeglijk naamwoord.
Vul de andere woorden aan met g, j, ch, i of ie.
Zo krijg je de beschrijving van de vier verdachten!

De politie ef heeft vier verdachten opgepakt en wil nu act  ondernemen.

De eerste verdachte is Lukas, de  auffeur van de burgemeester. 

Hij is 43 en werkt al sinds jul  voor de burgemeester. Hij heeft (bruin) 

  ogen,   (blond) haar en een 

  (groot),   (dik) neus. 

Lukas heeft wel een slanke lichaamsbouw. Hij draagt altijd een   

(goud) horloge. Hij lijkt t o ch een   (eerlijk) man.

Hij beweert dat hij onder de dou e stond toen de moord gepleegd werd. 

Daarna ging hij naar de voetbalkant ne waar hij een   

(vegetarisch) macaron  at. Het personeel bevestigt dat hij daar vanaf 23.30 uur was.

 2 

reizen

 ondernemen. ondernemen.

De tweede verdachte is Lisa, een   (jong) 

 ournalist  e   van 24 die een   (tweedelig) 

reporta e maakt over de b u rgemeester. 

Ze draagt   (zilver)  j  uwelen, 

een   (geel) jurk met   (zwart) bolletjes 

en   (vies) schoenen. Lisa zegt dat ze sliep toen de vrouw 

vermoord werd en pa  s   wakker toen ze de   (luid) 

s rene van de politiewagens hoorde. Op dat ogenblik is ze naar buite  n  gekomen.

ch
ch

brui	 
groç 

gou� n

i
i

i

Ë rlĳ k

� Ó tariscה 

jon� 
tè  � li� 

zil� ¾ n
� Ã 
vÙ é 

zwar� 

lui� 

g
j

ch

blond
dikÊ 

i

ê 
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6 Zie zo Spelling
blok 3   

De derde verd  a  chte is Katrien, een Belg sche vrouw van 47 

die in een erg   (duur) kamer van het hotel lo eert. 

Ze draagt altijd  ique jurken van   (prachtig) zijde. 

Ze heeft   (blauw) ogen, een   (hoog) dot 

en een   (lief) glimlach. 

Ze heeft een erg   (slank) lijn. 

Om 23 uur was zij haar baga e aan het uitpakken. 

Ze zegt dat ze echt niets gehoord heeft. 

Haar telev    stond luid en vanaf 23.30 uur had ze ook nog v s te 

op de  k amer. Ze had een romant sche a v ond met haar 

  (nieuw) vr nd gep  l  and, maar die is dus in duigen 

gevallen door de   (gruwelijk) moord.

De vierde verdachte is Jean-Paul, de   (handig) 

gara ehouder uit het dorp. Hij is een   ( oviaal) man 

van 67 met een   (zwaar) lichaamsbouw en   

(groot) handen. Hij is een   (sportief) man die

  (gevaarlijk) gevechtssporte  n  beoefent. Hij zegt dat hij om 

23 uur. nog aan een   (kapot) auto werkte. De aut o  had een 

lekka e in de brandstoftank en die moest d r ingend hersteld worden. 

Hij zegt dat hij om 1 uur  w el nog een tax  naar het hotel nam, maar dat hij er 

voordien helemaal niet  g eweest was.

i

i

i i

duÏ 
prachti� 

blauë ho� 
lª Å 

slanÊ 

nª uë 
gruÍ lĳ  Ê

handi� 
joviaÃ 

zwaÏ groç 
sportª Å 

� vaarlĳ  Ê
kapot� 

g

j

ê 

isî 
i

g

g

g

ch
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reizen

Een ooggetuige heeft een briefje achtergelaten voor de politie.
Ontcijfer de boodschappen.

Maak een woord met alle letters in een ster: 

ik zag iemand met een   lichaamsbouw.

Maak een woord met alle letters in een vierkant: 

de persoon was niet meer zo  .

Maak een woord met alle letters in een cirkel: 

het was zeker een  .

Wie heeft de moord gepleegd? Wie is de dader?  
Waarom werd de moord gepleegd?
Los de rebus op.

 -s        w+  -t          -ke + l +  -dr +f +d       op       d +  -i  

 

 -ham -r +m +  -n +      en      h+  -kr        d+  -s +r +  -b

 

z+  -w         v+  -eu +  -lee          -ke +m +  +d

 .

 3 

 4 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

slanÊ 

jong

vrouw
Katrª n

ñ was � rlª fd op ò 

burÓ ó  s� r en ô  ft daarom

zĳ n vrouw � rmoord
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