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1 Zie zo Spelling
blok 6 

Je bent op vakantie en je wilt een kaartje schrijven naar je familie of één van je beste vrienden. 
Je schrijft je tekstje eerst op een blaadje. Denk aan de hoofdletters!

1

Lees verder op kaart R7.
Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

Maak een samenstelling. 
Schrijf ze dan nog eens op.

3

                                   

                       

Wat ga je doen?
Je leert hoofdletters juist gebruiken.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 

 

 

 

 

 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Andes Schelde Melkweg EskimoPool

stelsel gebergte hut oeversster

Lees verder op kaart R7.

Namen van mensen en dieren schrijf je met een hoofdletter,
ook feestdagen, heilige personen en zaken. 
Aardrijkskundige namen zoals landen, dorpen, bergen en rivieren… schrijf je 
met een hoofdletter.
Samenstellingen of afleidingen van aardrijkskundige namen krijgen ook een hoofdletter.

2

!

An� s� � rg� 
Pools� r Eskimohut

Scה l� œ � rs � lk� gs� l� l
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samen leven

Mijn kleine broer heeft van elk woord de eerste letter gekleurd. 
Kleur de woorden die een hoofdletter nodig hebben.
Dit waren de beginletters van de woorden: S - b - b - N - V - p - N - Z - N.
Schrijf de woorden in de juiste rij.

4

hoofdletter:  

 

geen hoofdletter:  

Oeps … Hoofdletters vergeten! Omcirkel de woorden waar de hoofdletter ontbreekt.5

Welk woord past niet in het rijtje? 
Omcirkel dat woord.
Leg uit waarom dat woord wel of geen hoofdletter heeft.

keizer - Nero - dienaar - koning donderdag - snipperdag - kerstdag - Nieuwjaar

Noordzee - Noorwegen - Europa - fjord Fins - Europeanen - hoofdstad - Oeralgebergte

6
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

oren

ikingschip
lunderingen

uid- oorwegen

emanningoormannen

candinavië

ewoners

asterix is een franse stripreeks met in de hoofdrol asterix en obelix. 
de reeks werd gemaakt door de franse tekenaar alvert uderzo en schrijver rené goscinny. 
ze leerden elkaar in het brusselse kennen.
de strip speelt zich af voor christus. de figuren leven in armorica in gallië. 
dat dorpje is erin geslaagd de romeinen onder leiding van julius caesar te verslaan. 
de galliërs hadden een toverdrank die hun oersterk en onoverwinnelijk maakte. 
samen met zijn vriend obelix maakt asterix reizen door het romeinse rijk. 
obelix is groot en struis en draagt een gallische helm.  
asterix is eerder klein gebouwd en zijn hondje idéfix is altijd bij hem in de buurt.
de albums werden vertaald in veel andere talen en dialecten waaronder 
nederlands, fries, limburgs, twents, esperanto en latijn.
het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. 
het verscheen twee jaar na goscinny’s dood. 

dat dorpje is erin geslaagd de romeinen onder leiding van julius caesar te verslaan. dat dorpje is erin geslaagd de romeinen onder leiding van julius caesar te verslaan. 

het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. het laatste boek waaraan de oorspronkelijke auteur meewerkte, was asterix en de belgen. 

Oeps … Hoofdletters vergeten! Omcirkel de woorden waar de hoofdletter ontbreekt.Oeps … Hoofdletters vergeten! Omcirkel de woorden waar de hoofdletter ontbreekt.

de reeks werd gemaakt door de franse tekenaar alvert uderzo en schrijver rené goscinny. de reeks werd gemaakt door de franse tekenaar alvert uderzo en schrijver rené goscinny. 

Oeps … Hoofdletters vergeten! Omcirkel de woorden waar de hoofdletter ontbreekt.Oeps … Hoofdletters vergeten! Omcirkel de woorden waar de hoofdletter ontbreekt.

 No� n��Zuid-Noor� � n��Scandinav� ��
Vikingschip��Noorman� n

plun� rin� n��� manning��� wo� rs

orenoren uid-uid- oorwegenoorwegen candinaviëcandinavië

ikingschipikingschip oormannenoormannen
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Zie zo Spelling
blok 6 2

In je familie heb je mensen van alle leeftijden. 
Rangschik de personen van jong naar oud.
kleuters - pubers - oma’s en opa’s - mama’s en papa’s - baby’s

                     

                     

          

1

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

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

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

2

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

!

Kleur de woorden met een meervoud op ’s.

collega bikini alibi accu

rally garage paraplu familie

baby menu villa pony

accolade ambulance advertentie camera

ski euro jury foto

3

Schrijf een meervoud bij de afbeelding.4

ij       . c       . p       . v       .

baby’s
pu� rs
oma’s en opa’s

k� u� rs
mama’s en

collega

rally

baby

ski

bikini

menu

euro

alibi

paraplu

villa

jury

accu

pony

camera

foto

slolly’s £ bra’s araplu’s § u� ls

papa’s
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samen leven

Zoek het woord dat past in de zin en zet het in het meervoud. 
Alle  meervouden eindigen op s of ‘s.
Kies uit: menu - alibi - vitamine - jury - secretaresse - kiwi.

De verdachten hadden            en werden weer vrijgelaten.

Op onze school werken twee            die de administratie verzorgen.

In dat restaurant kun je een keuze maken uit drie verschillende           .

Dat groepswerk moeten we nog voorleggen aan verschillende           . 

In            zitten veel           .

5

Schrijf het meervoud op van de gekleurde woorden. Kijk naar het voorbeeld. 

In de wagon was maar één coupé.  twee coupés

De garage staat leeg. twee        

Ik drink een cola in een café. twee         twee        

Op die pagina staat een komma. twee         twee        

Staat er ook pizza op het menu? twee         twee        

Na de explosie kwam een ambulance. twee         twee        

6

Vul het kruiswoordraadsel in met meervouden op -s of ‘s. 
Is het een woord met ’s? Schrijf ’s in één vakje. 

1. regenschermen
2. stallingen voor auto’s
3. sneeuwlatten
4. gezinnen
5. muntstukken in Europa
6. voertuigen
7. vetkrijtjes
8. pasgeboren kinderen

Welk woord lees je nu van boven naar beneden?  

7

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

1

2

3

4

5

6

7

8

alibi’s

gara� s
cola’s
pagina’s komma’s
pizza’s � nu’s
explos  ̄s

apg
f

wb
e a

pa
i

cy
o o

k
ra

a
aa

uu

lg
l

o‘s
‘s

‘s
ir
m

sb
r t

s
ue

i
‘s

‘s
‘ss

e s

ambulan² s

³ c  ́ ta  ́ s� s
� nu’s
jury’s

kiwi’s vitami� s

pasfoto’s

ca¼ s

a
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Zie zo Spelling
blok 6 3

Lees de tekst. 1

Wat ga je doen?
Je leert hoofdletters juist gebruiken.
Je leert het dubbele punt, de komma en de aanhalingstekens juist gebruiken. 

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

‘Zie je dat?’, zegt Stijn.
‘Je kunt hier duiken!’
Stijn wijst naar een groot bord.
Daarop staat: Duik naar een scheepswrak.
‘Ja, dat gaan we doen!’, roept Stijn.
‘Grapjas’, zegt zijn broertje Bas.
Hij wijst ook naar het bord.
Hij leest wat er nog meer op staat. 
‘Moet je zien wat één duik kost!
Vijfhonderd rand per persoon.
Dat is … vijftig euro.
Zo veel geld hebben we niet.’

Uit: ‘Het geheim van de Dode 
Vallei’; tekst Jørgen Hofmans 
© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Hoofdletters en leestekens gebruik je om een tekst makkelijker te kunnen lezen. 
Je weet al wanneer je hoofletters, het punt, het vraagteken, het uitroepteken, 
het dubbele punt en de komma moet schrijven. Je gebruikt een dubbele punt 
voor een opsomming. 
Je gebruikt een komma tussen de delen van een opsomming en tussen twee 
 persoonsvormen. 
Wat gezegd wordt, zet je tussen aanhalingstekens.

2

Lees verder op kaart R7, R8 en R9.

!

Lees de zinnen. Zet een komma of een dubbele punt waar dat nodig is.

Ik  gebruik maar v ier  k leuren in mi jn tekening rood geel  oranje en bordeaux.

Als  ik  teken heb ik graag veel  l icht inval .

Op onze tentoonste l l ing worden er  verschi l lende landen aan je voorgeste ld 

Spanje Frankr i jk  Portugal  I ta l ië  en natuur l i jk  ook België.

3

‘Moet je zien wat één duik kost!‘Moet je zien wat één duik kost!
Vijfhonderd rand per persoon.Vijfhonderd rand per persoon.

Zo veel geld hebben we niet.’Zo veel geld hebben we niet.’

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg.

500 rand/
persoon

Duik 
naar een 

scheepswrak.

Hoeveel leestekens vind je in de tekst? 

 

Hoeveel leestekens ken je al? 

 

Waarvoor gebruik je dat leesteken?

 

 

 

 

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

30
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,
, �: ,

�:, , ,



21

samen leven

Kleur het gedeelte van de zin dat letterlijk gezegd wordt.
Zet daarna het dubbele punt, de komma en de aanhalingstekens op de juiste plaats.
Bijvoorbeeld: ‘Wat een flauwekul’, zegt Stijn.

Ik  wi l  wel  keepen! r iep Alexander.

De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons 

spetterende schoolfeest! 

Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.

4

Oeps … Hoofdletters en leestekens vergeten!
Omcirkel de letters waar je een hoofdletter schrijft en vul de leestekens aan.
Schrijf de zin daarna correct over.`

igor mette mathi js  en wout gaan op kamp een surfkamp

 

Ik wi l  snel  naar het strand r iep mette enthousiast

 

igor vraagt doe je mee met het grote strandspel

 

5

Sam en Hassan vertellen elkaar wat ze gisteren gedaan hebben. Maak hun gesprekje af.
Schrijf bij elke zin wie het zegt. Heb aandacht voor hoofdletters en leestekens.

‘Gisteren keek ik naar een heel spannende film’,  zegt Sam.

Hassan antwoordt:  

 

 

 

 

6

Welke uitspraken zijn juist? Kruis aan. 

 Tussen de delen van een opsomming zet je een dubbele punt.

 Je gebruikt een dubbele punt voor een opsomming. 

 Je gebruikt een komma tussen de delen van een opsomming.

 Je gebruikt een komma als pauze.

7
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Igor, ¿ t� , Mathĳ s en Wout gaan op kamp: Ä n surfkamp.

‘Ik wil s� l naar ה t strand! ’, r  ̄p ¿ t�  enthousiast.

Igor vraagt: ‘Dœ  Ì  Í   � t ה t groÎ  strandsפ l? ’

Ik  wi l  wel  keepen! r iep Alexander.Ik  wi l  wel  keepen! r iep Alexander.‘
‘

‘

‘

,
‘

:

:

,
De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons ‘De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons :De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons De directeur verwelkomde al le  aanwezigen Van harte welkom op ons 

spetterende schoolfeest! spetterende schoolfeest! ‘
Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.‘Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.Zet een pet op tegen de zon zei  de bezorgde moeder.‘

.
.

,
‘

‘

,
‘,

: ?
!

‘

X

X

X
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Zie zo Spelling
blok 6 4

Kleur de werkwoorden.
Een persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kleur je geel.
Een persoonsvorm in de verleden tijd kleur je blauw.
Een voltooid deelwoord kleur je groen.

1

Wat ga je doen?
Je leert werkwoorden in de tegenwoordige en de verleden tijd juist schrijven.
Je leert het voltooid deelwoord juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Werkwoorden in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd: 
werkwoorden hebben drie persoonsvormen.
Elk werkwoord heeft een voltooid deelwoord.

aan de slagaan de slag

2

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Lees verder op kaart WW1, WW2, WW3 en het stappenplan werkwoorden.

Maak de rijtjes af.

dragen wachten blijven redden

tt
Ik draag.

Hij  .

Ik  .

Wij  .

Hij  .

Wij  .

Ik  .

Hij  .

vt
Ik  .

Wij droegen.

Ik  .

Wij  .

Ik  .

Wij  .

Ik  .

Wij  .

vd
Ik heb 

 .

Hij heeft 

 .

Wij zijn 

 .

Wij werden 

 .

3

Ik vind het leuk om te koken. 
Eerst snijd ik de groenten heel voorzichtig. 
Een echte kok snijdt razendsnel.
Dan bak ik alles in een pan. 
De blokjes worden zo lekker knapperig.

Na de eerste helft stapten we van het veld. 
We rustten even uit. Waarom lukte het niet zo goed? 
Onze trainer maakte een nieuw plan. 
Iedereen luisterde aandachtig. 
Ik heb mijn schoenen nog eens gestrikt en mijn 
sokken opgetrokken.
Daarna wachtten we op de scheidsrechter. 
We wilden één ding: winnen! 

Ik vind het leuk om te koken. Ik vind het leuk om te koken. 
Eerst snijd ik de groenten heel voorzichtig. Eerst snijd ik de groenten heel voorzichtig. Eerst snijd ik de groenten heel voorzichtig. Eerst snijd ik de groenten heel voorzichtig. 
Een echte kok snijdt razendsnel.Een echte kok snijdt razendsnel.
Dan bak ik alles in een pan. Dan bak ik alles in een pan. Dan bak ik alles in een pan. Dan bak ik alles in een pan. 
De blokjes worden zo lekker knapperig.De blokjes worden zo lekker knapperig.

Na de eerste helft stapten we van het veld. Na de eerste helft stapten we van het veld. 
We rustten even uit. Waarom lukte het niet zo goed? 
Na de eerste helft stapten we van het veld. 
We rustten even uit. Waarom lukte het niet zo goed? 
Onze trainer maakte een nieuw plan. 
We rustten even uit. Waarom lukte het niet zo goed? 
Onze trainer maakte een nieuw plan. 
Iedereen luisterde aandachtig. Iedereen luisterde aandachtig. 

Daarna wachtten we op de scheidsrechter. Daarna wachtten we op de scheidsrechter. 
We wilden één ding: winnen! 

Ik heb mijn schoenen nog eens gestrikt en mijn 
sokken opgetrokken.sokken opgetrokken.

draagt
wacht blĳ ft Ñ d
wach� n blĳ � n Ñ dt

wacht� bÒ  f Ñ dÔ 
wacht� n bÕ � n Ñ d� n

Ö wacht Ö bÕ � n Ö  ́ d

drœ g

Ö dra� n

Iedereen luisterde aandachtig. Iedereen luisterde aandachtig. 
Ik heb mijn schoenen nog eens gestrikt en mijn Ik heb mijn schoenen nog eens gestrikt en mijn 
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samen leven

Luister goed naar de zinnen. 
Schrijf het onderwerp met de persoonsvorm of het voltooid deelwoord op. 

 

 

 

5
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Vul de juiste vorm van het werkwoord in.

opletten Wij hebben goed           .

scheren Mijn broer            zich nu al.

haasten We            ons vorige week elke dag naar school.

denken  Ik heb heel veel aan jou           .

landen Ons vliegtuig            gisteren een uur te laat.

zwemmen Toen ik zeven jaar was, heb ik 200 meter           .

helpen Je hebt me prima           .

varen De boot            vorige week van Engeland naar Frankrijk. 

worden Drink je koffie, anders            die koud!

lopen Vorige keer            hij het parcours veel sneller.

schrijven Naar wie            je nu die brief? 

vertellen Daarover            hij de afgelopen weken niet vaak.

wachten We hebben uren           .

luiden  Gisteren            de kerkklokken niet op het juiste tijdstip.

4

vermijden vechten landen vertellen

tt
Ik vermijd.

Hij  .

Ik  .

Wij  .

Hij  .

Wij  .

Ik  .

Hij  .

vt
Ik  .

Wij vermeden.

Ik  .

Wij  .

Ik  .

Wij  .

Ik  .

Wij  .

vd
Ik heb

 .

Hij heeft 

 .

Wij zijn 

 .

Hij heeft 

 .

× rmĳ dt
× cht landt × r� l

lan� n × r� lt
landÔ × r� lÔ 
land� n × r� l� n

Ö land × r� ld

× ch� n
vocht
voch� n

Ö voch� n

× rÚ  d

× rÛ � n

op� � t
scÜ  rt

haast� n
Ö dacht

landÔ 
Ö zwomÛ n

Ö holפ n
vœ r

wordt
l  ̄p

schrĳ f
× r� lÔ 

Ö wacht
luid� n

ß  à  s� r £ t� .
Ik ה b Ö wacht.
Hĳ  onthoudt.
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Zie zo Spelling
blok 6 5

Schrijf de woorden in de juiste kolom: scrabbelen - uitoefenen - negeren - goederen - 
telefoneren - stortregenen - mazelen - hersenen - gniffelen.
Onderstreep de doffe e. Let op! Soms heeft een woord meer dan een doffe e.

-eren -elen -enen

   

   

   

1

Wat ga je doen?
Je leert woorden op -eren, -elen en -enen juist schrijven.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Hoorwoorden: je hoort een doffe e in -enen, -eren of -elen
aan het einde van een woord. Je schrijft -enen, -eren en - elen.

2

Lees verder op kaart H4. 
Lees ook de woorden van de week. De extra woorden mag je ook lezen.

Vul in: eren, elen of enen.
Schrijf het woord dan helemaal op.

Als we dat spel gaan spelen, moeten we eerst het speelterrein afbak   .  

Wie durft er het hoogst te schomm   ?  

Je moet je eigen mening vormen en niet letten op die van and   .  

Na een lange achtervolging konden ze de verdachte inrek   .  

In het museum bekeken we overblijfs    van oude werktuigen.  

3
op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

å �  ́n scrabæ � n uitœ ¼ � n
maè � n

é � fo�  ́n gnif¼ � n r� � n ה
stort  ́� � n

e� n afbaê � n
schomÛ � n
an�  ́n
in  ́ê � n
oì rblĳ f� � n

e  ́n
e� n

e� n

e� n

gœ �  ́n
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samen leven

Schrijf de woorden in het meervoud.

een meer ik wij

bordspel  Ik verander. Wij  .

bevel  Ik babbel. Wij  .

baksteen  Ik verfrommel. Wij  .

4

Kies de juiste woordstukjes uit de doos 
en vul de woorden aan.

5

Wat hoort er op de plaats van het symbool? Vul in.

stortregΩ verloochΩ knev∑ rondfladdβ hersΩ

gemoedβ wegdomm∑ gevangΩ verfromm∑ maz∑

∑ =        Ω =        β =         

6

Bekijk de woorden op het bord gedurende één minuut.
Noteer daarna zo veel mogelijk woorden die je kon onthouden.
Controleer, verbeter en vul aan.

7

Noteer de woorden die nieuw of moeilijk voor je waren. 

   

Hij zei dat hij de goed    niet tijdig kon lev   .

Zij moest snel hand    om alles goed te reg   .

Hij moest zijn hers    gebruiken om de deling juist uit te rek   .

We gaan in de zomer drie weken lang kamp   .

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

elen

elen

eren
eren

eren

enen

enen

 

 

 

 

 

 

 

 

bordsפ � n × ran�  ́n
� � � n babæ � n
baks� � n × rfromÛ � n

e  ́n e  ́n
e� n e� n
e� n e� n

e  ́n

e� n e� n e  ́n

voorbeeldoplossing

gnif¼ � n induf¼ � n r� � n ה stort  ́� � n
slin�  ́n í gdomÛ � n maè � n kœ s�  ́n



Oeps … Ik ben heel wat leestekens vergeten te schrijven. Help jij even?

Mijn oom is dierenverzorger in dierentuin ‘de Olmense Zoo’. 

Hi j  verzorgt er heel wat dieren de lama’s de gori l la’s de 

t i jgers de giraffen en de okapi’s. 

Elke dag staan er dezelfde taken op hem te wachten de 

hokken zuiver maken de kooien controleren de dieren 

voederen en een praatje met hen maken. 

Laatst vroeg ik hem Wat bedoel je met een praatje maken? 

Volgens hem moet je hen toespreken. 

Zo raken ze ook vertrouwd met je stem en bouw je een betere band op.

Ik zei Oom je bent een echt natuurmens en een dierenvriend!

3

Mijn oom is dierenverzorger in dierentuin ‘de Olmense Zoo’. 
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Zie zo Spelling
blok 6 6

Vul de rijtjes aan.

bedoelen wachten redden blijven

tt
Ik  .

Wij  .

Ik  .

Jullie  .

Ik  .

Hij  .

De juf  .

We  .

vt
Hij  .

We  .

U  .

Wij  .

Ik  .

Jullie  .

De hond  .

Wij  .

vd
Ik heb 

 .

Zij hebben 

 .

Hij heeft

 .

Jullie zijn 

 .

1

Vul de rijtjes aan.

één meer ik wij

lama  twijfel  

televisie  reken  

jury  slinger  

horloge  scrabbel  

kind  schokschouder  

2

Wat ga je doen?
Je oefent met de woorden van blok 6.

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken
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ijn oudste broer vertrekt over een aantal dagen op uitenlandse stage. 

amen met een paar vrienden trekt hij naar de weedse hoofdstad tockholm. 

weden is een candinavisch land. 

oor de vele ateren in tockholm wordt het ook wel het enetië van het 

oorden genoemd. Het oudste deel van tockholm is de oude stad.

n deze stad zie je smalle straten met huizen die in okerkleur of rood zijn geschilderd. 

e zou bijna denken dat je in uid- uropa bent.

ijn broer heeft een ngelse vriend: dward. ij zal er ook verblijven.

e kunnen wel ngels met elkaar spreken, maar de weedse taal zijn ze nog niet 

machtig. e hebben hun trip helemaal uitgestippeld en reizen naar oord- uropa 

bleek een hele onderneming te zijn. et hulp van de euvense professoren zal alles 

wel in goede banen geleid worden en komt alles op zijn pootjes terecht.

27

samen leven

Vul de ontbrekende (hoofd)letters aan.4

 Klaar? Kies een extra opdracht achteraan in je werkboek.

Vul het kruiswoordraadsel aan.
Let op: ’s schrijf je in één vakje. De ij schrijf je in twee 
vakjes. Sommige woorden moet je met een hoofdletter 
schrijven.

 1. Je gebruikt dit leesteken net voor een opsomming.
 2. Een masker uit Noord-Afrika is een …-… masker.
 3. begrijpen - Hij … die oefening niet.
 4. zuchten - Gisteren … ze nadat ze gefietst had.
 5. We maakten niet één dictee maar twee … 
 6. Mijn broertje staat vol rode vlekjes, hij heeft de … 
 7. een zebra - twee …
 8. Tussen twee werkwoorden schrijf je vaak een …
 9. Deze taal spreken ze in Frankrijk.
 10. bouwen - We hebben een mooie hut …
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