
3Thema 1 - les 5

Herhaling (1)

Hallo!

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het over. 

ei of ij

het eiland

het meisje

verdwijnen

altijd

spellingweter 13 ou of au

het vrouwtje

bouwen

de klauw

augustus

spellingweter 14

eeuw en ieuw

zij schreeuwt

het nieuws

zij geeuwen

benieuwd

spellingweter 4 uw

hij duwt

de schaduw

de zenuw

ruw

spellingweter 10

aai/ooi/oei

de prooi

de moeite

ze zwaait

spellingweter 3 a/o/u op het einde

de oma

achterna

hallo

spellingweter 21

1

les 5



4 Thema 1 - les 5

Vul aan met ei/ij of au/ou. Schrijf het woord over. 

alleb 

de dolf n

de m wen

g w

ze verdw nen

tor den

de wenkbr wen

de g dm n

Vul aan en schrijf elk woord in de juiste kolom.

vogelk en
sch 

schr en

bl en

sn man
ben d

schr 

sl 
papeg 

ged 

net als duw net als haai, kooi of boei net als leeuw of nieuw

Vul de zin aan.  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Aan zee zie ik (m)  vliegen.

2 Op 1 januari vieren we (N)  .

3 De boer woont in een (b)  .

4 In het bos woont (k)   Pinnemuts.

5 Ida viel omdat Alberte haar een (d)   gaf.

6 Youri (g)   de basketbal in de ring.

7 De kip legt elke dag drie (e)  .

8 Mijn zusje zit op de (d)  op de kermis.

2

3

4



5Thema 1 - les 5

a Maak zinnen met de woordgroepen.
Tip: let op de hoofdletter.

b Nummer ze van 1 tot 4 en maak een verhaal.

 naar een klein eiland. – op de bodem van de koude zee – Ik rijd

  

 Ik zie – voorbij zwemmen. – een papegaaivis

  

 een autoduikboot. – en een auto – Ik bouw – van een boot

  

 zonder lawaai. – en een reis – van een blauwe zee – Ik droom

  

Vul het krantenartikel aan.

Trein gekaapt door dieren

In het station van Antwerpen konden de 

reizigers de (t)  

niet op. Die zat namelijk vol dieren, zoals 

(t)  , 

(p)   en een 

(l)  .

Volgens een dierenverzorger vonden de 

dieren het niet leuk om steeds in hun 

(k)   te zitten en 

naar de mensen te (k)  . Daarom pakten ze hun koff ers 

en gingen op (r)  . Enkele mensen op het perron vielen

(f )  .

Gelukkig waren er (w)   gewonden. De dieren waren 

(b)   dat ze eens op vakantie konden gaan.

5

6



6 Thema 1 - les 5

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Schrijf een vervolg op het verhaal uit oefening 5. 
Gebruik zoveel mogelijk woorden uit deze les.

7

8

Terwijl ik over de zeebodem rijd, hoor ik opeens



7Thema 1 - les 10

les 10

Herhaling (2)

Het is oktober, de kachels branden en de bomen worden kaal.
Het dochtertje van Els is aan het bibberen.
Ze zit in een vliegtuig op het vliegveld.
“Zullen we een spelletje spelen?” zegt haar knuff eltje.
“Kun jij babbelen?” vraagt het meisje verbaasd.
“Ja, om je aandacht af te leiden”, zegt de knuff el zacht.
Het meisje krijgt een grote glimlach.
“Het vliegtuig mag nu gerust vertrekken”, zegt ze.

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

gt of cht

de aandacht

hij vraagt

ze zegt

zacht

spellingweter 24 g of ch

de kachels

de glimlach

het vliegtuig

de pech

spellingweter 15

enen, elen of eren

bibberen

babbelen

tekenen

spellingweter 7 tje

het dochtertje

het knuff eltje

het koff ertje

spellingweter 8

woorden net als 
vissen

de knuff el

het spelletje

vertrekken

spellingweter 25
woorden net als 
apen

spelen

oktober

grote

spellingweter 25

1



8 Thema 1 - les 10

a Hak de woorden in klankgroepen. Trek streepjes waar je hakt.

de  p  r  o  f  e  s  s  o  r de  w  a   t  e  r   v  a   l  l  e  n de  a   p  p  e  l   b  o   m  e  n

de  v  o  e  t   b  a  l   w  e  d   s  t  r  ij   d  e  n o   v  e  r   s  t  r  o   m  e  n de  w  e   r  e  l  d   k  a  m   p  i   oe  n

z  a   t  e  r   d  a  g  a   v  o  n  d de  b  o  e  r   d  e   r  ij   d  ie   r  e  n de  o  p   p  a   s  s  e  r

b Luister naar het einde van elke klankgroep en kleur:

een korte klank aan het einde van de klankgroep.

een lange klank aan het einde van de klankgroep.

a Kijk naar de tekening en schrijf het juiste woord in de zin.

1 Wij (b)   van de kou.

2 Het is (m)  .

3 Een klein (v)   is een big.

4 De leerlingen (r)  .

5 Hij (z)   een hoge boom om.

6 Slaap jij met een (n)   aan?

b Kruis de spellingmoeilijkheden in het woord aan.

verdubbelen verenkelen enen
elen
eren

tje
je

cht gt

1

2

3

4

5

6

2

o  | e  |

3

1 3

5

2 4
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9Thema 1 - les 10

Vul de zin aan.  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Elke woensdag bakt oma lekkere (p)  .

2 (g)  was het vrijdag, vandaag is het zaterdag.

3 Niet links maar (r)  .

4 De kip ziet een (k)   uit haar ei kruipen.

5 Een vliegtuig (w)   meer dan honderd ton.

Zet de blauwe woorden in het meervoud en schrijf de tekst over.

Met een blij gezicht vertrek ik op reis.
Ik neem de trein naar Brussel-Zaventem.
In het station jaagt een kat op een muis.

In de trein babbelt een meneer met een
mevrouw. Zij lacht.
De conducteur knipt een kaartje.

  

Vul aan met g/ch of gt/cht. Schrijf het woord over.

Op een mooie lenteda  trekken we

met de ru zak naar zee.

Er waait op de midda  een kra ige wind.

Wat een pe !

Onze lunch vliegt hoo  in de lu .

De vo els vlie en er snel heen.

“Is er ook worst?” vraa  een meeuw.

“Hier is no  wat!” antwoordt een spe .

Gelukki  heeft de leerkra  geld bij zich. 

We mo en frietjes eten!

4

5

een kaartje.

6
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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.

Vul het kruiswoordraadsel in. 

Van links naar rechts
1 In de zomer moet ik het gras ...
2 Als ik moe ben moet ik ...
3 Ik heb een euro voor een drankje uit de ...

Van boven naar beneden
4 Als jij naar Amerika reist, doe je dat met het ...
5 Op een zonnige dag zoek ik verkoeling in de ... onder een boom.
6 Op de boerderij zijn er bokken en ...
7 Niet aan die hond komen, hij kan je ...

7

8

7

5

6

4

1

2

3



11Thema 1 - les 14

les 14

Woorden net als rusti g(e)

+ ig

hoed
h = m

boom
b = v
m = r
– o

ton
t = z
+ n

beren
r = z
– en

kast
k = h
a = aa

trap
t = g
+ p

haar
h = j
– a

schild
i = u

+ ige

Spellingweter 11     Woorden met ig(e)

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

ik verkondig Ik   aan iedereen dat ik een broertje krijg.

moedig    redde de brandweerman de hond.

de schuldige De   moet gestraft worden.

verdrietig Ben je ook   als je je knuff el niet vindt?

haastige De   man vergat zijn jas aan de kapstok.

rustige Ik wens je een   vakantie toe zonder stress.

zonnig Marokko heeft een   klimaat.

grappige Ik moet hard lachen om die   clown.

vorig  jaar heb ik mijn been gebroken.

de jarige De   blaast de kaarsjes uit.

stevige De bokser deelde een   klap uit.

bezig Ik ben nog steeds   aan mijn huiswerk.

1
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Vul aan met ig of ige. Bedek het woord en schrijf het op. 

1 pracht  een   cadeau

2 eeuw    leven

3 hart  een   taart

4 kracht  een   man

5 mist  een   dag

6 jeugd  de   speler

7 hev  een   onweer

8 droev    nieuws

9 zal  de   vakantie

10 haast  een   beslissing

Vul aan met een woord net als rustig(e).
Let op: soms moet je ook verenkelen of verdubbelen.

1 schat een   hondje

2 geluk een   nieuwjaar

3 een een   kind

4 nut een   plan

5 ernst een   gesprek

 nieuwjaar

ig-bus

ige-bus

6 verstand de   jongedame

7 vuur een   liefdesbrief

8 hand de   klusjesman

9 sap een   peer

10 last een   klant

2

3
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Vul de zin aan met een woord net als rustig(e).  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Brrr ... wat een (g)   verhaal!

2 Levi let niet op: hij is niet (a)  .

3 De (h)  meeuw zoekt eten.

4 Yin is (t)   en moet huilen.

5 Bij brand probeer je (r)  te blijven.

6 Ze leefden nog lang en (g)  .

7 Hij is een (m)   koning van een groot land.

8 Nara geeuwt: ze is (s)  .

Vul het verhaal aan. Schrijf de woorden met ig(e) op de juiste plaats.

voorzicht

punt

rust

eigenaard

Op een   zaterdagochtend fi ets ik naar de markt.

Ik heb mijn helm op want je moet   zijn in het verkeer.

Over het zebrapad wandelt een   vrouw 

met een   hoed.

toevall

schatt

aard

grapp

Ze heeft een   poesje in een kinderwagen.

Dat ziet er best   uit.

Naast haar loopt   een vriendin van mij.

Zij begint een  praatje met de vrouw.

Ik stuur mijn vriendin een bericht.

Ik wil weten wie die eigenaardige vrouw is!

4

5



14 Thema 1 - les 14

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

Schrijf het bericht voluit. 
TIP: lees eerst het tekstje van oefening 5 nog eens.

Ik zag je net op straat aan het  .

Ik stond .

Naast je liep een  met een  hoed.

In haar  lag een  te slapen.

Ze  naar mij. 

Mag ik je iets ? Ken jij haar?

Spreken we nog eens af? Ik heb wel zin om nog eens te .

6

7




