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spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden 
met ng schrijft.

tong

Dit moet je weten
Je hoort     ng   .
Je schrijft ng.

1 Vul het rijmwoord in.
Kies uit:  handeling    zingen    hengsel    voorrang    oorsprong    ontvangst 

1 Wandeling rijmt op h¶.  handeling 
2 Toegang rijmt op v7.  voorrang 
3 Dringen rijmt op z&.  zingen 
4 Popsong rijmt op o¶.  oorsprong 
5 Langst rijmt op o7.  ontvangst 
6 Mengsel rijmt op h&.  hengsel 

2 Schrijf het woord op.
Een woord met ng.

1 Onla# hadden we een dropp3.  onlangs 
    dropping 
2 Dat was goed voor de samenh3 in de groep.  samenhang 
3 We hadden maar een geri£ aantal aanwijzingen.  gering 
4 We liepen uren en werden moe en ho3ig. hongerig 
5 Maar door de spann# werkten we wel samen.  spanning 
6 We gaven niet op en zo4 de moed er weer in.  zongen 
7 In het kamp wachtte ons een hartelijke ontv4. ontvangst 
8 Van koud naar warm was een hele overg3.  overgang 
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spelling

Dit ga je leren
Je leert hoe je woorden 
met nk schrijft.

bank

Dit moet je weten
• Je hoort    ngk  .

Je schrijft nk.1 Vul het woord in.
Kies uit:  bankstel    dankbaar    enkele   
    linker        pinken        plankje   

1 In ons vakantiehuis stond een oud ba&.  bankstel 
2 Het l¶pootje was te kort.  linker pootje

3 We zaten e7 dagen te wiebelen.  enkele 
4 Toen bedacht mijn broer iets met een p¶.  plankje 
5 Wat is die jongen bij de p7!  pinken 
6 We zijn hem heel d&.  dankbaar 

2 Ng of nk? Schrijf het woord op.

1 We maakten een avondwandeli2 in de vakantie.  avondwandeling 
2 Toen we terugkwamen, was het al do€er.  donker 
3 We wachtten bij een spoorwegoverga2.  spoorwegovergang 
4 De vuurvliegjes gaven vo€jes licht.  vonkjes 
5 De trein kwam met een fli@e vaart voorbij.  flinke 
6 Bij het huisje dro2en we nog wat sap.  dronken 
7 Een spri€haan landde op het pla@je van de kaas. sprinkhaan 
    plankje 
8 En ik was da2baar voor de fijne dag.  dankbaar 
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