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 1 Schrijf het samengestelde woord op.
Tip: zet het eerste woord eerst in het meervoud.

1  boek + wurm
  Daan is een echte  

 
.

2   bloem + winkel
 Het boeket voor schrijver Harm de Jonge kopen  
 
 we in de .

3  kurk + trekker
  Voor de champagne na het feest is een  

 
 nodig.

4  recept + boek
  De lekkere hapjes komen uit het  

 
.

5  kat + kwaad
  Tijdens het feest haalden we 

 
 uit.

6  blind + bibliotheek
  Het Kinderboekenweekgeschenk ligt ook als 

luisterboek in de 
 

.

7  banaan + ijs
  Na het feestmaal eten we als toetje 

 
.

thema Kinder-
boekenweek spelling 37cextra oefenen

Dit ga je doen
Je oefent hoe je 
samenstellingen schrijft.
Samenstellingen van 
zelfstandige naamwoorden en 
de tussenletters en.

Kinderboekenweek

Dit moet je weten
Je schrijft samenstellingen met en:
•  als de samenstelling een zelfstandig 

naamwoord is (boekenweek =  
zelfstandig naamwoord);

•  en het eerste woord van de samenstelling 
een zelfstandig naamwoord is  
(boek = zelfstandig naamwoord);

•  en dat eerste woord een meervoud alleen 
op -en heeft  
(boeken = alleen meervoud op -en).

boekenwurm
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bloemenwinkel

kurkentrekker

receptenboek

kattenkwaad

blindenbibliotheek

Bananenijs
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 2 Maak van een woord uit de eerste rij een samengesteld woord. Schrijf het woord op. 

1  stoel tapenade 

2  olijf week 

3  piraat maaltijd 

4  meid pak 

5  kinderboek taart  

6  kroket boek 

7  fles sap 

8  worst broodjes 

9  tomaat salade 

10  noot siroop 

11  pannenkoek feest 

12  druif bak 

13  peer kandelaar 

14  kaars dans 

olijventapenade
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Kinderboekenweek

krokettenmaaltijd 

piratenpak

notentaart 

meidenboek

druivensap 

worstenbroodjes

tomatensalade

perensiroop

pannenkoekenfeest

flessenbak

kaarsenkandelaar 

stoelendans 


