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2 CONTRACTBUNDEL KIJKER 6

rijmend door het leven

au

ou

oefening 22
ik verbind het woord met au of ou.

fl________w  ●

geb________w ●

g________w  ●    ●

n________w  ●

k________d  ●    ●

z________t  ●

p________w  ●

oefening 23
ik verdeel de samenstelling.

foutloos  = ____________________ + ____________________

kauwgom  = ____________________ + ____________________

frietsaus   = ____________________ + ____________________

nepgoud  = ____________________ + ____________________

lichtblauw  = ____________________ + ____________________

weervrouw  = ____________________ + ____________________

oefening 24
ik zoek in de woordenzoeker tien woorden met au, auw, ou en ouw.

F D B L A U W U U

G X F Q D G A U W

B C B M U C S G G

X O R S K D T E O

J U W M A M O B U

U P Z Y W O U O D

K A O V A U T U O

J U U P Q W K W U

S W T C S A U S D

au
ou

au
au
ou
ou
au

fout
kauw
friet
nep
licht
weer

loos
gom
saus
goud
blauw
vrouw
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2 CONTRACTBUNDEL KIJKER 8

Zoete zinnen en warme woorden

Oefening 5

Ik vul d of t in. Ik kleef de woorden aan elkaar en ik schrijf een samenstelling.

broo____ + man_____ = _______________________

frui_____ + sap  = _______________________

soep  + bor______ = _______________________

kers  + tomaa____ = _______________________

gras  + sprie_____ = _______________________

zomer  + hoe______ = _______________________

braa____ + pan  = _______________________

han_____ + va_______ = _______________________

slinger  + plan_____ = _______________________

zwem  + ba______ = _______________________

Oefening 6

Ik verbind de moeilijke woorden met d of t.

agen____ ●

antwoor____ ●

erw____ ●     ●

gel____ ●

ieman____ ●

mark____ ●

nieman____ ●

speelgoe____ ●     ●

zan____ ●

d

t

broodmand
fruitsap
soepbord
kerstomaat
grasspriet
zomerhoed
braadpan
handvat
slingerplant
zwembad

d d

d
t
t
d

t
t

d

t
d

t
d
d
t
d
d

d

t

d
d
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2 CONTRACTBUNDEL KIJKER 8

Zoete zinnen en warme woorden

Oefening 7

Ik verbind alle tekeningen van ei-woorden met elkaar.

Welke figuur verschijnt? een __________________

Oefening 8

Ik vul in: ei of ij.

De kl______ne m______d stapt een heel ______nd naar de boerderij.

Ze is bl_______. Vandaag gaat ze k______ken naar de g______ten in de w_______de.

Soms zie je er ook een kon_______n.

Tussen het gras ligt er soms een k______. Dat doet p_____n aan de voeten.

In de maand m______ gaat de boer altijd op r________s.

Hij drinkt dan een glas w______n. De t______d gaat snel voorb________.

t____ger

w____de

____sje

w____n

g____t

tr____n

b____

gl____baan

____eren

z____len

pl____n

r____st

l____m

m____d

gord____n

ij

ij
ij

pijl

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ijij ij

ij
ij

ij

ei

ei

ei
ei

ei

ei

ei

ei ei

ei

ei

ei
ei ei

ei



2

2 CONTRACTBUNDEL KIJKER 7

Wat een wereld!

op safari

Oefening 1

Ik vul aan met ng of nk.

 1 Weet jij of een sti__________dier in Afrika leeft?

 2 De jager is blij met zijn va__________st.

 3 Kom niet te dicht, want de dieren zijn heel erg ba__________ van mensen.

 4 ’s Nachts als het do__________er is, hoor ik vreemde geluiden.

 5 De sla__________ sist sluw in het gras.

 6 Heb jij ooit al de to__________ van een giraf gezien?

 7 Mijn opa heeft een hele boekenpla__________ vol met boeken over wilde dieren.

 8 Het dier is al even zwa__________er en moet bijna bevallen.

 9 Maak geen lawaai en stap heel la__________zaam.

10 De kinderen zi__________en de hele avond.

Oefening 2

Ik vul aan met aai, ooi, oei, eeuw of ieuw.

 1 De papeg__________ vliegt boven mijn hoofd.

 2 Het arme beest zit opgesloten in een k__________.

 3 Vissen kunnen ademen omdat ze k__________en hebben.

 4 Een l__________ slaapt wel 20 uur per dag!

 5 De welpjes st__________en met elkaar.

 6 De tijger eet zijn pr__________ helemaal op.

 7 Die apen zijn heel erg luid en maken veel law__________.

 8 Ligt er sn__________ in Afrika in de winter?

 9 Kijk je nog eens opn__________ door de verrekijker?

10 Ik g__________ omdat ik heel moe ben.

nk
ng

ng
nk

ng
ng

nk
ng

ng
ng

aai
ooi

ieuw
eeuw

oei
ooi

aai
eeuw

ieuw
eeuw



 

Spelling : verenkelen, verdubbelen of gewoon 

1. Vul in.  

De schuur is hoog.    De ……hoge …………….schuur 

De melk is zuur.     De ……zure…………………. melk 

De straat is druk.    De ………drukke…………………. straat 

Een ezel is traag.     Een ……trage……………. ezel   

Het varken is dik.    Het ……dikke…………………. varken 

Het gras is groen.    Het ……groene……………………. gras 

De toren is hoog.     De ………hoge……………………. toren 

De lucht is blauw.     De ………blauwe…………………. lucht 

Het licht is helder.    Het……heldere……………………. licht 

De lijn is krom.     De ………kromme…………………. lijn 

 

2. Schrijf deze woorden op in het meervoud. 

een schoen     - een paar ……schoenen……………………. 

een krul     - een hoofd vol ………krullen…………………. 

een pet     - veel ………petten…………………. 

een brood     - een rek vol ………broden…………………. 

een bij     - een zwerm …………bijen………………. 

een schaap     - een kudde ………schapen…………………. 

een dak     - veel ………daken…………………. 

een vis     - een school ………vissen…………………. 

een stoel     - een tafel en vier …stoelen………… 

een duif     - een til vol ………duiven………………….. 

 



Spelling : verenkelen, verdubbelen of gewoon schrijven 

 

Vul in 

 
groot/plein 

 Twee ……grote …………………….   ……pleinen…………………….  

vuil/vlek 

 Veel ………vuile ………………….    …………vlekken……………….  

raak/klap 

 Enkele ………rake………………….  ……klappen…………………….  

laag/ balk 

 Drie ………lage ………………….   …balken……………………….  

smal/spleet 

 Twee ……smalle…………………….   …………spleten……………….  

wit/steen 

 Een paar ……witte…………………….   ………stenen………………. 

hoog/kruk 

 Vier  ………hoge………………….   …………krukken………………. 

lang/staart 

  Twee ………lange………………….   ……staarten…………………….  

diep/plas 

Enkele ………diepe ………………….   …………plassen……………….  

traag/slak 

 Twee ……trage…………………….  ………slakken…………………. 

 

 

 



Spelling : verenkelen, verdubbelen of gewoon schrijven 

 

Vul in 

 
rond/taart 

 Twee …………ronde ………   …………taarten……………….  

druk/straat 

 Veel …………drukke…………   ……straten………… 

klam/hand 

 Twee …klamme…………   ………handen………………….  

snel/hap 

 Enkele ………snelle………………….   …………happen… 

plat/steen 

 Twee …….platte……………………….   ……stenen……… 

rood/lip 

 twee ………rode………………….   ……lippen……………………. 

vast/knoop 

 Vier  ………vaste ………………….   ……knopen……………………. 

geel/kaars 

  Twee …………gele ……………….   …………kaarsen……………….  

nat/sok 

Een paar ……natte…………………….   ……sokken…………………….  

fris/bron 

 Twee …………frisse……………….  ……bronnen……………………. 

 

 

 



 

 

 

 



Lees de tekst.

Bloed op zijn staart
“Ik heb zand tussen mijn kiezen. En in mijn ogen”, puft Lies. “En de zee stinkt.”
Dat vindt Noor niet. Haar wangen zijn rood. “De zee ruikt fris”, zegt ze. “En ik vind het 
strand leuk.”
Ze gooit haar hoofd in haar nek. Haar haar wappert in de wind. “Kijk, een roze schelp.”
Ze bukt zich en raapt hem op.

Wie bukt zich?
Wat raapt ze op?
Wat raapte jij al eens op het strand op?

Lies snuit haar neus. In een papieren doekje. Dat laat ze los in de wind.
Het vliegt hoog de lucht in. 
“Wat doe je nou?” zegt Noor. “Troep hoort in de afvalbak. Je smijt toch geen rommel 
op het strand?”
“Je lijkt mijn moeder wel”, zegt Lies boos.
Noor zucht.
Wat mist ze Sven. Dit is de tweede dag van hun schoolreis.
Gisteren zijn ze aangekomen. Met de boot. Maar Sven kon niet mee. Hij 
brak zijn been. Tijdens het voetballen.
En nu zit hij in het gips. Normaal trekt Noor altijd met Sven op. Hij is 
haar beste vriend.
En nu is hij er niet. Ze mist hem heel erg.
“Jongens, loop eens door”, roept juf Punk. 
Noor en Lies hollen achter hun groep aan.

Lies mist Sven. Waarom? Bespreek met je partner.

Vandaag zijn ze vroeg opgestaan. De zon laat zich niet zien. Er is geen mens op het 
strand.
Alleen groep vier en juf Punk. En een paar ouders.
“Windkracht zeven!” roept juf. Ze zwaait met haar armen. Haar jas staat bol. Haar 
groene haar staat rechtop.
“Kijk die zee eens. Wat een schuimkoppen!”

rood

geel

5

10

groen

15groen blauw

blauw

20

25
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Kleur in de tekst een zin die zegt:

waarom Lies het niet fijn vindt aan zee.

waarom Noor het wel fijn vindt aan zee.

wie Sven is.

waarom Sven niet mee op schoolreis is.

Er is veel wind. Schrijf twee dingen op waaraan je dat kunt zien.

1  

2  

Wat moet Lies doen van Noor?

 stoppen met lachen
 de schelp oprapen
 haar zakdoek in de vuilnisbak doen
 nog een zakdoek laten vliegen

Teken het haar van juf Punk.

2
ROOD

GEEL

BLAUW

GROEN

3

Het haar van Noor wappert. De zakdoek van Lies vliegt weg.

Er staan schuimkoppen op zee. De jas van de juf staat bol. Het haar van de juf staat rechtop.

4

✗

5
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Lees deel 2 van de tekst.

“Wat is dat?” zegt Noor opeens.
Ze wijst met haar vinger. 
“Waar?” Lies veegt wat haar uit haar ogen. 
“Daar bij die paal”, zegt Noor. “Die paal met die rode kop. Daar ligt iets.” Ze spurt al 
weg. Ze roept: “Misschien is er een schip vergaan. En een kist goud aangespoeld.”
“Ja, vast”, zegt Lies.
Zij rent achter Noor aan. Voordat ze er zijn, zien ze het al.
“Een dolfijn”, hijgt Noor. Ze staat meteen stil. “Niet meer rennen. Dan schrikt hij.”
“Is hij dood?” vraagt Lies. 
Noor loopt om het dier heen. De dolfijn is ongeveer een meter lang. Hij heeft een 
witte snuit. En naast zijn blaasgat een witte vlek. Noor ploft op haar knieën. “Nee. Zijn 
ogen zijn open.” Ze raakt de dolfijn zacht aan.
“Pas op, joh. Straks bijt hij”, zegt Lies. Maar Noor trekt zich er niks 
van aan. “Er zit bloed op zijn staart”, ziet ze. “Roep juf Punk.”
Lies rent naar de groep terug.
Ze praat druk en wijst. Juf Punk kijkt hun kant op. Ze spreekt de 
groep toe. Dan komt iedereen aanlopen. Jos en Joris rennen voor 
de groep uit.
De dolfijn spartelt. 
“Hou je toeter”, zegt Noor boos. “Je maakt hem bang.”

Noor zegt: “Hou je toeter.”
Wat bedoelt ze daarmee?

5rood

geel

10

blauw

blauw groen

15

blauw

20

Bron: De DINKies: Dolfijn aangespoeld, Lida Dijkstra

Kleur in de tekst:

wat er volgens Noor bij de paal ligt.

waarom de kinderen niet meer mogen rennen van Noor.

hoe je kunt zien dat de dolfijn nog leeft.

dat Noor niet bang is voor de dolfijn.

De dolfijn is gewond. Hoe weet je dat?

 

6

W
vergaan

een schip dat zinkt

het blaasgat

7
ROOD

GEEL

BLAUW

GROEN

8

Er zit bloed op zijn staart.
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Wat is een verkleinwoord? 
Verkleinwoorden gebruik je om:

 > iets kleins aan te duiden.  
Bv. Ik heb een broertje.

 > iets liefs aan te duiden.  
Bv. Wat ben jij toch een schatje!

 > iets onbelangrijks aan te duiden.  
Bv. Het was maar een ongelukje!

Het was een ongelukje!

Wat is een eigennaam?
Hoe heet jij?

We hebben allemaal een eigen naam.
Die schrijven we met een hoofdletter.
Ook dieren, dingen of plaatsen hebben soms een eigen naam.
Die eigennamen schrijven we ook met een hoofdletter.

Bv. Mijn hond heet Bas.
 Die mannetjes zijn van Playmobil.
 Ik woon in de stad Brussel.

Eigennamen zijn dus zelfstandige naamwoorden.

Noor? Finn!

Wat is een zelfstandig naamwoord?
Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een naam  
geven aan personen, dingen, planten en dieren:

 > personen  papa, directeur, Carlos, juf, Anna ...
 > dingen  kast, lijm, deur, schaar ...
 > planten  cactus, eik, roos ...
 > dieren  hond, schaap, dinosaurus ...

boom
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Maak de vetgedrukte woorden kleiner.
Schrijf het verkleinwoord in de juiste kolom.

1 Ik ga naar mijn bed met mijn knuffel.

2 Ik neem mijn emmer en mijn schop en maak een zandkasteel.

3 Eva leest een boek over een hond en een kat.

4 Jil tekent een bloem op haar arm.

5 Papa eet een wafel op het vliegtuig naar Spanje.

-tje

 

 

 

 

 

 

knuffeltje

emmertje

zandkasteeltje

wafeltje

-je

 

 

 

 

 

 

bedje

schopje 

boekje

hondje

katje

vliegtuigje

-pje

 

 

 

 

 

 

bloempje

armpje

a Onderstreep twee eigennamen in oefening 1.

b Schrijf nog twee eigennamen op.

1 2 

1

2
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a Zet de woorden in de juiste kolom.

distel

goudviskrijtje

tandarts vislijn
zebra

Personen

 

 

 

tandarts

Dingen

 

 

 

krijtje

vislijn

Dieren

 

 

 

zebra

goudvis

Planten

 

 

 

distel

b Vul de lege lijnen aan.

Schrijf bij elke foto twee woorden die vertellen ‘hoe‘ het is.

 

 

 

 

3

4
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Vul de ontbrekende woorden aan.

1 leukst

leuk

2 dikst
dikker

3
liever

lief

Maak zinnen. Gebruik woorden uit oefening 3.

1 Kies één ding en één persoon uit de tabel. Gebruik ze in een zin.

 

2 Kies één ding, één persoon en één dier uit de tabel. Gebruik ze in een zin.

 

5

leuker

dik

liefst

6
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Lees de tekst.

Over haaien en walvissen
Met de kieuwen kan een haai onder water 
ademen.
De staart staat verticaal.
Hij gaat van links naar rechts.
In zijn bek staan veel scherpe tanden.
De meeste haaien leggen eieren. Het jong 
komt dus uit een ei.

Met het spuitgat op zijn kop kan de walvis 
ademen. Zo komt er lucht in de longen.
De staart staat horizontaal. Hij gaat op 
en neer.
Deze walvis heeft geen tanden. In zijn bek 
hangen baarden of baleinen.
Het jong wordt levend geboren in het 
water. Hij drinkt melk bij zijn mama.

Er zijn zo’n 380 verschillende soorten haaien.
De meeste haaien zijn niet gevaarlijk voor mensen.
Ken jij deze? De hamerhaai, de grote witte haai,  
de tijgerhaai, de zebrahaai.
In de Noordzee zwemt ook een haai: de hondshaai.
Die is niet zo groot en wordt ongeveer 80 cm.

En de walvishaai? Dat is een haai!
Het is de grootste vis ter wereld, hij kan wel 12 m 
lang worden.
Een echte reus dus, maar niet gevaarlijk voor de 
mens.
Hij eet alleen maar piepkleine diertjes en plantjes.

Er zijn ongeveer 80 verschillende soorten walvissen.
Ken je deze? De blauwe vinvis, de orka, de potvis, de 
dolfijn.
Af en toe komen er verdwaalde walvissen in de 
Noordzee terecht.
In dit gedicht lees je hoe dat kan aflopen ...

De potvis is geen vis,
het is een hele grote walvis.
In de zee gaat hij op zoek naar inktvis.
Maar soms heeft de potvis het mis.
Dan zwemt hij de verkeerde kant op
en wordt hij ... geschiedenis.

kieuwenstaart

scherpe 
tanden

5

groen

spuitgat

staart

baarden of 
baleinen

10

blauw

15

walvishaai

potvis

W
verticaal

van boven naar onder

horizontaal

van links naar rechts

geel

20

25

rood
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Meer lezen?  
Samen in zee, Liesbeth Van Bogaert, 
Talentbib 2

Samen in zee
Liesbeth Van Bogaert | Jan Heylen

1
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Vul het rooster aan. 

Haaien Walvissen

Hoe ademen ze?   

Wat weet je over hun tanden?   

Hoe staat hun staart?   

Kleur in de tekst:

een zin die iets zegt over het jong van een haai.

een zin die iets zegt over het jong van een walvis.

drie soorten haaien.

drie soorten walvissen.

Schrijf twee dingen op over de hondshaai.

1  

2  

Schrijf drie dingen op over de walvishaai.

1  

2  

3  

Lees het gedichtje van de walvis nog een keer.

a Wat eet de potvis graag? 

2

met kieuwen met een spuitgat

scherpe tanden geen tanden

verticaal horizontaal

3
GROEN

BLAUW

GEEL

ROOD

4

Hij leeft in de Noordzee.

Hij wordt niet zo groot. Hij wordt 80 centimeter.

5

grootste vis ter wereld / een haai

12 meter lang

niet gevaarlijk voor de mens / eet kleine dieren en planten

6

inktvis
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b Wat bedoelt de schrijver hiermee?

Dan zwemt hij de verkeerde kant op
En wordt hij ... geschiedenis.

 Dan vindt hij de weg niet meer terug.
 Dan komt hij in een ander land en wordt hij ziek.
 Dan zwemt hij naar het strand en gaat hij dood.

Teken.

een walvis een haai

Rarara ... wie ben ik?

Ik ben de langste vis ter wereld en kan wel 12 meter lang worden.
Ik ben een echte reus, maar niet gevaarlijk voor mensen. Rarara ... wie ben ik?

Ik ben een  .walvishaai

✗

7

8

181L2 - Thema 9 - differentiatieblok - H5

Naam:   Datum:  Nr. 


