gr oep 8

instaples 1

vakantie

spelling
Dit ga je leren
Je leert hoe je leenwoorden uit
het Engels schrijft.

1 Vul de puzzel in.
Kies uit: lunch
soap
1
2
3
4
5
6

talkshow weekend
ticket yes

team

ja!
kaartje
maaltijd tussen de middag
praatprogramma
dagelijkse dramaserie
zaterdag en zondag
1

Dit moet je weten
Je schrijft deze woorden op de
Engelse manier.

y e s

2
3
4
5
6
Welke Engelse naam voor een kleur lees je onder de pijl?

2 Onder de vlek horen één of twee klinkers.
Schrijf het woord op.
Mijn vakantie
1 We stonden vier weken op de c€mping.
2 Elif, uit onze fl@t, kwam ook een w€kend.

camping

3 Hij had zijn comp€ter en wat g@mes bij zich.
4 Dus als het regende zaten we te g€men.
5 We deden ook mee met een r€ce met bootjes.
6 Mijn zusje zat in ons t@m en Elif was de tr€ner
7 Hij hing enorm de cl€wn uit.
8 Achteraf wilde ze met hem van sh€rt wisselen.
9 Tijdens de l€nch was er een qu@z.
10 Ik won een t€cket voor de Efteling.
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gr oep 8

vakantie

instaples 2

spelling

Het voltooid deelwoord van zelfde-klankwerkwoorden.
zelfde klank

1 Haal van het hele werkwoord -en af.
Onderstreep de laatste letter.
Vul dan het schema in.
hele werkwoord

d

t

hele werkwoord

kleuren

fietsen

verleden tijd enkelvoud

kleurde

fietste

voltooid deelwoord

gekleurd

trakteren

verwerken

snuffelen

spotten

gefietst

verleden tijd enkelvoud
verleden tijd meervoud
voltooid deelwoord
hele werkwoord
verleden tijd enkelvoud
verleden tijd meervoud
voltooid deelwoord

2 Schrijf het goede voltooid deelwoord op.
1 rekenen

1 Vincent had op een andere vakantie

2 eindigen

2 Bijna was het in een drama

3 struikelen

3 Bij een speurtocht was hij

4 verstuiken

4 Zijn enkel was flink

5 trachten

5 Zijn maatjes hebben

6 wachten

6 Maar Vincent heeft wel een uur

7 hagelen

7 En het heeft die middag

8 rekenen

8 Wie had daar nou op

9 redden

9 Net op tijd werd hij

10 inpakken

10 Die heeft hem

gerekend .
.
.
.
hulp te halen.
.
!
?
door een postbode.

in postzakken terug gebracht.
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