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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 woord in.

Kies uit:     bang          eng          hengel      

   jonger      kringen      vangen  

1 Ivo houdt zijn h§ vast.  hengel 
2 Kijk, hij ziet k6 in het water.  kringen 

3 Toen hij j^ was, vond hij vissen e6. jonger  eng 

4 Maar nu is hij niet meer b6. bang 

5 Helaas lukt het Ivo niet een vis te v^. vangen 

2 Schrijf het woord op.
Het is een woord met ng.

1 Brandweermannen zijn stoere jo∞.  jongens 
2 In de gangen van onze school h5 de jassen. hangen 

3 Een bloem heeft een st% en bladeren.  stengel 

4 Op woensdag bre# mijn vader me naar voetbal. brengt 

5 Ik hou van grappige di$. dingen 

6 Mijn vriend is heel groot, hij is la4 dan ik. langer 
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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 Schrijf het woord in de goede rij.

Kies uit:    gangen        anker        enkel        langer     

    klanken        linker        stengel        vinger     

    vonken        flinke        jongens        blanke   

    kringen        schenken   

ng  nk

gangen  anker 

langer  enkel 

stengel  klanken 

vinger  linker 

vonken  flinke 

jongens  blanke 

kringen  schenken 

2 Ng of nk? Schrijf het woord op.

1 We zitten in twee kri2en om het kampvuur.  kringen 

2 De zon is onder, het is do@er.  donker 

3 Een jo2en bre€t meer hout.  jongen  brengt 

4 De vo@en van het vuur schieten naar de sterren.   vonken 

5 We dri2en limonade en zi€en kampliedjes. drinken  zingen 

6 Over fli2e jongens en stoere meiden.  flinke 

7 Ik de@ dat ik hier maar blijf slapen. denk 
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