
211L2 - Thema 8 - es  - correcties e te

Door woorden langer te
maken ontdekken leerlingen
of het enkelvoud op g of op ch
eindigt.

88 Thema 8 - les 3

Kies om de beurt een woord. Schrijf het op de rug van je buur.  
Bespreek, dek af en schrijf op. 

zacht   

boog   

licht   

echt   

kocht   

krijg   

veegt   

zaagt   

Vul aan met g of ch. Schrijf het woord.

1 de dwer    Een Oempa Loempa is een  uit een boek.

2 de ber   De Mount Everest is de hoogste  ter wereld.

3 ik krij   Ik  een cadeau voor mijn verjaardag.

4 het oo   Amber heeft een vuiltje in haar  .

5 de la   Younes kreeg de slappe  .

6 de mu   Waarom zoemt een  eigenlijk?

7 vol  jij   jij je hart?

8 to   Niemand is  perfect?

Schrijf het tegengestelde.  Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 donker  ’s Ochtends wordt het  .   

2 ik huil  Als ik blij ben,  ik.   

3 krom  Mijn lat is  .   

4 de dag  Ik slaap als het  is.   

5 ruw  Mijn knuffel is  .   

6 ik geef  Ik  een zoen.   

2

3

g dwerg

g berg

g krijg

g oog

ch lach

g mug

g Volg

ch toch

4

licht

lach

recht

nacht

zacht

krijg

spelling woorden net als brug, lach, volgt en licht verbetersleutel donderdag, 14/5



212 L2 - Thema 8 - es  - correcties e te

De leerlingen gebruiken hun 
fantasie. Moedig dat aan.

Wijs hier op het realistische 
van spelling. Als je een 
berichtje wilt sturen, is het 
beter leesbaar als je juist kunt 
spellen.

89Thema 8 - les 3

Maak een zin met zoveel mogelijk woorden. Kies uit:

1 oog – boog – krijgt – berg – mug – volg – dwerg – zegt – sloeg

 

 

 

2 toch – zich – kocht – echt – nacht – recht – legt – licht

 

 

Vul aan. Kies uit:

bocht – krijg – brug – echt – weg – dicht – 
genoeg

 

pech – maag – lieg – toch – nog – 
maandag

Ik sta stil in de  voor de  .bocht brug

 ook al. Hoe komt dat  ?Maandag toch

Ik wil hier  maar alles zit  .weg dicht

Dat is dan  voor mij. Mijn  knort,  

ik  niet.

pech maag

lieg

Tja, jij hebt honger, hé. Jammer, ik kan  niet doorrijden.echt

Zou het  lang duren?nog

Geen idee, ik  er in elk geval  van.krijg genoeg

5

6


