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les 5

Herhaling

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

de actualiteit  Volg jij de  op radio of televisie?

de moeilijkheid  Ik denk na over hoe ik de  oplos.

automatisch  De deur van het winkelcentrum opent  .

het wrak  Het  van het schip ligt mijlen onder water.

direct  Ik probeer het probleem  op te lossen.

het station   De trein stopt over vijf minuten in het volgende   .

voortdurend   We hebben  een misselijk gevoel. 

wreed   De tsaar was  voor zijn volk.

de gorilla’s  Ook  zijn bedreigde dieren.

de knieën  Hij struikelde over een horde en viel op zijn  .

de oliën  Kreeg jij al eens een massage met  ?

West-Vlaanderen  Brugge en Ieper zijn steden in  .

a Vul de kinderrechten aan.

b Omcirkel de strategie die je gebruikt om het woord aan te vullen.

  hoorwoorden    regelwoorden    onthoudwoorden

 Er bestaan heel wat we en en r gels. Als kind heb je recht op: 

 – een naam en een na onaliteit;

 – een warm uis en gezon e voeding; 

 – be erming tegen misbr k; 

 – vrij  in je hoof  ; 

 – een priv  feestje voor je twaalfde verjaarda  ; 

 – spe ale bescherming als je het kind van vlu elingen bent; 

 – extra veel uitslaapt d ochtends; 

 – zott heden in de klas.
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c Schrijf drie verzonnen rechten uit oefening 2a op. 

 

 

 

Vul de speluitleg aan. Kies uit:

de eigendo  en – het bor spel – de do  elst n – de ac  – i  en – hij  ontroleert

Monopoly is een  . De spelers gooien met  .

Elke speler koopt  om huur te  

van andere spelers.

Iemand speelt de bank en  elke  .

interna  nale – de populari  – lo  ale –zij versch nen –  de edi s

Er  naast  versies

ook   van het spel,

waardoor de  voorlopig niet afneemt.

de Korenma   –de   int-Baafska edraal –   ost- laanderen – o.a. – het he  eding – bv.

Woon je in  ? Speel dan  Monopoly Gent.  

Bezoek  de  ,  

koop het Gravensteen

of bouw een hotel op de  .

Kortom: het spel is een uniek  .

Mijn moeilijke woorden
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Woorden net als fabrikant en radio

Spellingweter 13  Woorden net als fabrikant
Spellingweter 14  Woorden net als materiaal of radio

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

het ministerie  Op het  werken veel ambtenaren.

de Amerikaan  Ken je die mop van de  en de Belg in het café?

de epidemie   Een piek van mensen met één ziekte heet een  .

de alinea’s  De journalist verdeelt zijn tekst in  .

de dialoog  We oefenen de  in de les Frans.

biologische   groenten en fruit zijn erg in trek.

de regio   We bezoeken de  rond Haspengouw.

de specialist  Ben jij een  in talen?

serieus  De directeur kijkt me heel  aan.

Maak woorden en schrijf ze op.
Tip: je krijgt enkele letters cadeau.

1 d e i a a l  i 

2 p t o s i i e f  p 

3 p o e i n i  o e

4 i r d a o  r 

5 i n d n a a i  i 

6 m i a t i u u n r  m 

Wie of wat ben ik?

1 Ik zit in fruit en houd je gezond.  (v)

2 Ik heb 52 witte en 36 zwarte toetsen.  (p)

3 Voetballers spelen een wedstrijd in mij.  (s)

4 Veel auto’s in een rij vormen mij.  (f )

5 Ik geef de maat aan voor het orkest.  (d)

6 Op mij zit je als je naar een wedstrijd kijkt.  (t)
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Vul de woorden aan met ie of i. Schrijf de woorden over.

1 De detect ve begluurt st kem het verdachte ind v du.

2 De m l tairen in un form groeten de m n ster van Just tie.

3 N mand vond hem een kand daat voor de t tel van veldritkamp oen.

4 De automob l st tankt d sel en geen benz ne.

 

 

 

 

Vul de wet van de maffiosi aan. Kies uit:

de organ  satie – m  n  maal – de d  manten – v   – het d  ploma –  

de s  gaar – cr  m  nele – het mater  l – het r  s  co – het r  l –  

het p  stool – de pol  tie – de d  loog

Als lid van onze (o)  volg je deze (c)  regels:

REGEL 1:  Verstop altijd een (p)  onder je kleren.

REGEL 2:  Steel (m)  een handvol (d)  .

REGEL 3:  Vervals met eigen (m)  een (d)  .

REGEL 4:  Rook altijd een (s)  .

REGEL 5:  Neem (r)  bij gevaar en ontsnap 

(v)  het (r)  .

REGEL 6:  Ga bij een arrestatie niet in (d)  met de 

(p)  .

Mijn moeilijke woorden
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Werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Spellingweter 43  Zo schrijf je werkwoorden (in de tegenwoordige tijd).

a Markeer:

het onderwerp.

b Onderstreep de persoonsvorm.
Tip: stel indien nodig de ja-neevraag.

c Kruis de juiste persoon aan.

1 Ik krijg alle kansen op onze school.

2 Jij hebt recht op een veilig schoolklimaat.

3 Wij kiezen op onze school elk jaar een antipestteam.

4 Leerlingen uit verschillende klassen dragen witte petten.

5 Zo helpt de school het pesten tegen te gaan.

6 Een leerling met een witte pet houdt een oogje in het zeil.

7 De pester krijgt geen kans tot pesten op de speelplaats.

8 Alle kinderen voelen zich opnieuw veilig op school.

9 Heb jij ook een antipestteam op jouw school?

Vul het schema aan.

Infinitief
Stam  

(lijkt op ik-vorm)
Enkelvoud t.t. Meervoud t.t.

beginnen  ik  wij  

 verwaarloos jij  jullie  

  hij kwelt zij  

  zij  zij verzinnen 

 verkleed jij  jullie  

1 Tegenwoordige tijd (t.t.)

1e p. 
enk.  
= ik

2e p. 
enk.  

= jij/je

3e p. 
enk.

mv.

STAM STAM 
+ t

STAM 
+ t

STAM 
+ en

MAAR:  
jij/je na 
pv
STAM
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Schrijf de onderstreepte werkwoorden in de juiste kolom. Hou daarbij rekening met het onderwerp.

“We gaan vanavond het clubhuis van Fort X afbreken!” roept André.
René en Dirk twijfelen een beetje. “De jongens van Fort X zijn echte vechtersbazen”, zegt Margot.  
“En wat dan nog?” vraagt André. “Dan ga ik wel alleen op pad. Of ga jij met mij mee, Sammy? Ben jij 
moedig genoeg en wil je ook wraak nemen?” Al ben ik bang, toch beslis ik om mee te gaan met hem. 

Tegenwoordige tijd

1e persoon enkelvoud 2e persoon enkelvoud 3e persoon enkelvoud 1e/2e/3e p. meervoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Markeer:

het onderwerp.

b Onderstreep de persoonsvorm.

c Schrijf het werkwoord in de tegenwoordige tijd in de zin.

1 fluisteren Margot  : “Succes!”

2 hopen Ik  dat haar hond niemand wakker maakt.

3 opwachten René en André  ons  bij de hooischuur.

4 hebben We  geen zaklamp.

5 worden Onze wraakactie  bijgelicht door het maanlicht.

6 sluipen We  als tijgers naar de jagershut van Fort X.

7 zijn Hun clubhuis  steviger dan het onze.

8 moeten We  veel moeite doen om de hut neer te halen.

9 nemen  de clubleden van Fort X wraak?

10 lezen Je  het vervolg in Sammy Spoetnik.

Meer lezen?  
Sammy Spoetnik, Noëlla Elpers,  
Talentbib 6
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Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Sammy werd geboren op het moment waarop de 
Spoetnik 1 door de Russen werd gelanceerd met 
een raket. Geen toeval dus dat Sammy gek is op 
ruimtevaart en al snel Sammy Spoetnik wordt 
genoemd. Aan zijn vader heeft hij beloofd dat hij 
‘ja’ zal zeggen tegen het leven. En dat doet Sammy, 
al zou hij soms beter eens ‘neen’ zeggen … 

Sam
m

y Spoetnik  | N
oëlla Elpers 

Sammy 
Spoetnik

Noëlla Elpers  
Mark Borgions
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