
3Thema 1 - les 6

les 6

Herhaling

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het over. 

nk of ng spel ling weter 17

bang   

de bank   

aai/ooi/oei spel ling weter 11

de kooi

de haai   

ik groei   

d/t en b/p spel ling weter 32

de grond   

de kast   

het web   

de stap   

g of ch  spel ling weter 24

de vraag   

zich   

eeuw en ieuw spel ling weter 13

de leeuw   

nieuw   

au of ou spel ling weter 23

blauw   

de ouders   

de saus   

ei of ij spel ling weter 22

de reis   

de trein   

het ijsje   

de rij   

gt of cht spel ling weter 33

hij lacht   

jij legt   
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4 Thema 1 - les 6

Schrijf het juiste woord onder de afbeelding. Kleur het spellingprobleem.

Kleur het vakje zodat je een juist woord krijgt. Schrijf het woord over.

de m ieuw eeuw   de b ij ei

de hon d t   de r aai oei  boot 

de pe g ch fl  ouw auw

de koni ng nk hij krij gt cht

de vlu gt cht ik he b p

Vul elke zin aan met een woord dat rijmt op het blauwe woord.   Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Die soldaat houdt iedere nacht de   . 

2 Vlooien kun je niet opsluiten in  .

3 Het standbeeld staat op een klein .

4 Ik ben erg bang van die  .

5 In dit gebouw wonen een man en een .

6 Het paard heeft een lange  .

7 Wij bouwen beelden met  .
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5Thema 1 - les 6

Zoek voor elk blauw woord de tegenstelling. Schrijf die woorden in de zin.

1 Grote jongens houden van lelijke poppen.  

2 Hoe beter de mop, hoe korter je moet huilen.

3 De oude meneer zingt erg slecht.

Zet het juiste woord in de zin en maak een verhaal dat rijmt. Kies uit:

lag – vliegreis – mooi – zucht – wei – lucht – dag – blij
hangmat – mei – boerderij – zwembad

Boer Daan besloot op een  

dat het boeren hem niet zo   .

Dus boekte hij een  

naar een   en ver paradijs.

De dieren uit de  

waren niet erg   .

“Zie je ons al vliegen in de   ?”

vroegen ze met een   .

En dus bouwde Daan een  

en hing tussen de bomen een   .

Sinds die dag in  

gebeurt er niets meer op de   .
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6 Thema 1 - les 6

Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Bedenk een woord met de gevraagde letters. Maak er een zin mee.
Lees je woorden en zinnen voor aan je buur. 

Een woord met au: 

Een woord met ooi: 

Een woord met ei: 

Een woord met nk: 

Een woord met ng: 
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7Thema 1 - les 12

les 12

Woorden net als vissen

Spellingweter 34     Zo moet je verdubbelen.

Twee domme kappers uit het dorp Bubbel
zien opeens alle dingen dubbel,
zoals sterren en takken en spinnen en vlekken,
dus knippen ze terwijl ze hun ogen afdekken.

De mannen vliegen er nu ook dubbel zo hard in,
maar dat is niet naar de klanten hun zin,
want die gillen haast allemaal:
“Dat gekke koppel knipt ons als knikkers zo kaal!”

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.

de kapper  Mijn haar is te lang. Ik ga naar de   .

de sterren  Ik kijk ’s nachts graag naar de   .

domme  Er bestaan geen   vragen.

de takken  De   van de bomen waaien in de wind.

de spinnen   hebben acht poten.

de vlekken  De schilder heeft grote   op zijn trui.

de mannen  Die   hebben veel spieren.

gekke  Ik trek een   snoet.

dubbel  Heb ik   zoveel snoepjes als mijn zus?

allemaal  Ik heb de oefeningen   opgelost.

de boomstammen  De houthakkers zagen de   in stukken.
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8 Thema 1 - les 12

Kleur het vakje zodat je een juist woord krijgt. Schrijf het woord over.

het mi dd pp  en    de ste m mm en  

va l ll  en de her t tt  en 

de man d dd  en le k kk  er 

de la gg dd er de brandblu s ss  er 

uitdru pp p  en de wol v vv  en 

Verbind de woorden met een passend vliegtuig. Vul ze aan en schrijf elk woord op.

stra  e

mu  en

klo  en

voetba  en

zi  en

leesbri  en

bru  en

ze  en

Vul de zin aan met een rijmwoord.    Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Die stakker is elke nacht   .

2 Wordt die kikker elke dag  ?

3 Biggen horen in de modder te  .

4 Het geluid van de wekker klinkt niet  .

5 Ik heb twee rokken en drie paar  .

6 Die mannen bakken koeken in  .

7 Wil je grote takken, moet je de boom  .

2
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ll

kk
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9Thema 1 - les 12

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

In de klas is het druk.  Het is een  klas.

1 De jas van Jan is knap.  Hij heeft een   jas.

2 Kyra is tof. Kyra is een meid.

3 De buik van de man is dik.  Wat heeft hij een  buik!

4 Onze straat is erg smal.  Ik woon in een  straat.

5 Het blad is erg dun. Het  blad valt.

6 De jongen loopt erg snel. Het is een  jongen.

7 Onze emmer is lek.  Daar staat onze  emmer.

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

Zes (dik)  maar (tof )  (kip) 

(zit)   samen op drie (wip)   .

Ze maken (grap)   en (grol)  

en zijn met elkaar aan het (dol)   .

Opeens hoor je er eentje (zeg)  

“Wat als we nu eens ronde eieren (leg)   ?”

De (kip)   (ren)  

naar hun (hok)  

en kruipen vlug op hun (stok)   .

Ploep! Een kip laat haar eitje (val)   .

“Hoera!” roepen ze met z’n (al)   .

“Nu kunnen we gaan (voetbal)   !”

5

drukke

6

dikke toffe kippen



10 Thema 1 - les 12

Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Wat gebeurt er met de klanten bij de kappers? Schrijf minstens vijf zinnen. 
Lees je zinnen voor aan je buur.
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11Thema 1 - les 17

les 17

Woorden net als apen

Van links naar rechts
3 Voor een ... ring betaal je veel geld.
4 Druppels die uit je ogen lopen
6 Een ander woord voor ‘kwade’
7 Naar de winkel ga je om iets te ...

Van boven naar beneden
1 Ander woord voor ‘volledige’
2 Als je fi etst, moet je met twee handen ...
5 Ook beste vrienden maken al eens ...

Spellingweter 34     Zo moet je verenkelen.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

dure  De man koopt voor zijn vriend een   ring.

inhalen  Ik fi ets sneller, dus ik ga je  .

sturen  Als je fi etst, moet je  .

boze  Blaff end loopt de  hond achter de man aan.

kopen  Ik vraag papa of ik in de winkel snoep mag  .

de ruzie  De twee meisjes kijken boos. Ze hebben  .

hele  Het huis blinkt. Papa heeft de  dag gepoetst.

de tranen  Rida is droevig. De  staan in zijn ogen.

proper  Ik nam een lekker warm bad. Nu ben ik weer  .

de windmolen  Met een   kun je groene energie opwekken.

1
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6

7
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12 Thema 1 - les 17

Klap de woorden. Kleur: 

 als je een lange klank hoort aan het einde van een klankgroep.

 proper  verkopen lachen  kabels  muziek  tranen

 opmaken blauwe  inhalen mannen poorten  uitlezen

 wereld verzwijgen voetballen honderd  afdrogen  eten

Maak er meer van. Kijk naar het voorbeeld. 

een boot  twee  een muur   veel  

een paal  drie  een teen  vijf 

een zoon  zeven  een brood  vier 

een school  meer  een ezelsoor  twee 

een schaap  tien  een kampvuur  drie 

Schrijf het juiste woord onder de tekening. 

2

3

boten
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13Thema 1 - les 17

Zoek in de zinnen woorden als ‘apen kopen dure kleren’. Onderstreep ze en schrijf ze op. 

1 Elke zomer gaat Waldo naar dezelfde fl at aan zee.  

2 Zijn broer en zus spelen op het strand.  

3 “Wil jij snel een ijsje halen op de dijk?” vraagt zijn moeder. 

4 Waldo weet een nieuwe plek waar ze ijsjes verkopen. 

5 Hij duwt snel de deur van de winkel open. 

Vul de zin aan met een rijmwoord.  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Ik zag twee beren broodjes   . 

2 De geitjes waren nog alle  in leven. 

3 Ik krijg een geschenk van mijn peter en mijn  . 

4 Ik leg mijn wafel op de  . 

5 De kinderen maken fl ink hun  . 

6 Er ligt een hamer in die  . 

7 In die woning woont een oude  . 

Vul de tekst aan. 

Straks komt mama mij wakker  .

Dan doet ze de deur . 

Ik hoor mama de trap al op .

Ik knijp mijn  dicht

en ik hou mijn  in.
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Bedenk een rijmwoord. Maak er een zin mee.
Lees je woorden en zinnen voor aan je buur.

Een woord dat rijmt op zure: 

Een woord dat rijmt op lager: 

Een woord dat rijmt op roken: 

Een woord dat rijmt op tegen: 

Een woord dat rijmt op kastelen: 
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