
Zet de plaatjes van de strip in de goede 

volgorde.

‘Ik dacht dat jij goed kon … !’

‘Wil jij mijn dieren … ?’

Zoek de woorden in de plaatjes.
Vul de letters in.
Welk woord lees je onder de pijl?

de pup

de tralies

zogen

de moedermelk

verzorgen

oppassen

¡

De kitten drinkt … 

8
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Welke woorden betekenen hetzelfde?
Trek een lijn van stip naar stip.
Wat zie je?

de pup

zeggen dat 
iets zo is

oppassen

zogen

de 
poten

eitjes

de zoo
de jonge hond

de kitten

op een 
huisdier 
letten als 
zijn baasje 
er niet is

beweren
de dierentuin

voeden met 
moedermelk

een jong katje

Hoort het bij zoogdier? Kleur het vakje oranje.

Hoort het bij vis? Kleur het vakje blauw. Ben je klaar? 

Wat zie je?

Kies om de beurt een vakje. Hoort het bij vis of zoogdier?
Praat er samen over.
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de graat

de tijger

onder water

geen vacht

de kieuwen

de paling
blub

de
 s

ch
ol

de vinnen

de
 h

en
ge

l

de baars

de moedermelk

de karper

de
 a

al

de k
itte

n

zogen

de cavia

het hok

de schubben

de vacht

op het land

de kom

geen poten
de

 p
up

de
 lo

ng
en

de makreel

de snoek



Dit dier heeft zich ergens in
de tekening verstopt.

s a

d

m

w

l
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i

t

Welk dier is geen huisdier?
Het zijn er vier.
Schrijf de letters op.
Maak van de letters een nieuw woord.

Waar is het dwergkonijn?
En de kanarie?
En de pup?
Vul de letters in. Welk woord lees je?

Welke letters zijn er nog over?
Maak van die letters een nieuw woord.

14
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Kies om de beurt een rood vakje. 

Vertel je buur welke raad wel goed zou zijn. Praat er samen over.

Vul de goede woorden in.

Welk woord lees je onder de pijl?

Hiermee kan een vis 
onder water ademen.

Een tekst die uitlegt hoe je een apparaat 
moet gebruiken, noem je een …

Als je niet doet wat er wordt gezegd, 
leg je iets … je neer.

Dit kun je van iemand opvolgen, 
maar ook naast je neerleggen.

Doodgaan van de honger.

Als je ergens mee bezig bent, 
dan voer je iets …

Iemand die voor mensen, 
planten of dieren zorgt.

Begin bij start.
Kun je de raad het best opvolgen? Kleur het vakje groen.

Kun je de raad het best naast je neerleggen? Kleur het vakje rood.

Als je het goed doet, kom je via de groene vakjes bij einde.

Kies uit: handleiding, naast, verhongeren, 
verzorger, uit, raad, kieuwen.
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Geef de planten
in de tuin water, 

vooral als
het regent.

Eet veel snoep, 
want het is 

heel gezond.

Trek iets
warms aan want 
het vriest buiten. 

Vertrouw je 
boezemvriend.

Ga laat naar bed 
want je bent moe.

Verzorg een 
wild dier

als huisdier.

Help nooit 
iemand
die om

hulp roept.

Ren hard weg
als je een

leeuw ziet.

Kijk goed uit als 
je een weg
 oversteekt.

Beweeg veel 
als je haar 

geknipt wordt.

Oefen goed, 
dan kun je straks 

mooi viool
spelen.

Speel voorzichtig 
met het

jonge katje.

Kauw goed 
voordat je een hap 

eten doorslikt.

Houd je adem in 
als je kopje
onder gaat.

Doe onaardig
als er iemand met 

je wil spelen.

Verzorg je 
huisdier goed.

Volg de raad 
van je vijand op.

Maak extra 
herrie als iemand 

je vraagt 
stil te zijn.

Ga maar een 
eindje fietsen
in het onweer.

Geef antwoord 
als de juf iets 

vraagt.



Zoek de woorden in de illustratie.

Vul de letters in.

Welk woord lees je onder de pijl?

Welk woord is goed? Zet de letter 

in het vakje achter de zin.

Welk woord lees je onder de pijl?

de hoeven

de manen

de hoefsmid

de dierenarts

inenten

strelen

het dwergkonijn

de kitten

de tralies

De poes van Tina is nog klein. Daarom laat ze hem tokkelen       /  inenten         .....................‘Je moet hem nu goed verzorgen         / beweren        ,’ zegt de dokter ......................................‘Geef poes goed te eten. Laat haar niet uitvoeren        / verhongeren         .’..............................De dokter wil Tina ook nog opvolgen        / een tip geven         ..................................................‘Je moet poes nu heel veel strelen        / zogen        .’..................................................................Tina gaat doen wat de dokter zegt. Ze zal de raad opvolgen       / naast zich neerleggen        .De poes van Tina wordt steeds groter. Het is nu geen pup        / kitten       meer ....................‘Wat ben jij groot en gezond, poes! Bedankt voor de goede snaar       / raad        dokter!’........

v

e

r

z
o

r

g
e

n

18

Woordspel

thema 5 week 3

h o
p m

g p
e a

s v

s i
n e

g n

mmmm ttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ////////////////////////////////   inenten   o

Zoek de woorden in de illustratie.

Vul de letters in.

Welk woord lees je onder de pijl?

Je hebt alle vragen goed 
beantwoord. Jij bent een 
grote bofkont!

Van de vier vragen heb je er 
twee goed: knap hoor! Welke 
vragen had je fout, denk je?

Wat een pechvogel 
ben jij. Je hebt alle 
vragen fout. Probeer 
het nog maar eens.

Goed zo! Je hebt drie van 
de vier vragen goed. Weet jij 
nu welk antwoord je fout had?

Van de vier vragen heb je er één 
goed. Doe het nog maar een 
keer, dan heb je vast meer geluk.

Waar of niet waar? Los de raadsels op. Volg de pijlen.

Wie heeft de meeste goede antwoorden? 

Kies om de beurt één plaatje van de puzzel. Lees wat er staat. 

Is het waar of niet waar? Praat er samen over.
 

tokkelen

de viool

de snaar

de strijkstok

p
e

h

c
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Een stuk in een tijdschrift noem je ook 
wel een artikel.

Een tip is hetzelfde 
als goede raad waar je 
meteen iets aan hebt.

De dierenarts komt 
een jong dier inenten, 
om te zorgen dat het niet 
ziek wordt.

Een leeuw 
is een wild dier.

Dit zijn tralies.

Dit noem je 
een strijkstok.

Het gebied om iets 
heen noem je ook wel 
de omgeving.

Een paard noem je 
een zoogdier, want 
het geeft haar veulen 
moedermelk.

De hoefsmid 
verzorgt 
de manen 
van een paard.

In een zoo wonen veel 
bejaarden bij elkaar.

Als een dier te 
weinig eten krijgt, 
kan het verhongeren.

Dit heet kieuwen.

Dit is
een pup.

Dit is een 
huisdier.

Dit heet 
snaren.

waar

waa
r niet waar

waar

niet waar

w
aa

r

ni
et

 w
aa

r

niet waar

niet w
aar

wa
ar

niet w
aar
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niet w
aar

niet w
aar

niet w
aar

niet w
aar

niet w
aar

niet w
aar

niet w
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w
aa

r

w
aa

r

w
aa

r

w
aa

r

w
aar

w
aa

r

w
aa

r

niet w
aar

w
aa

r

.

rr



Kijk naar de foto’s.

Wat is de voorgrond? Wat is de achtergrond?

Trek een lijn.

Hoe noem je de foto’s?
Schrijf de letters bij de goede foto.
Welk woord lees je nu? 

Vul de goede woorden in.

Welk woord lees je onder de pijl?

‘Kijk eens naar het …,’ 
zegt de fotograaf. 

Op een foto noem je dat 
wat dichtbij is de … 

Een ander woord 
voor heel mooi. 

Als je iemand lang aankijkt, 
dan … je iemand aan. 

Als je veel moppert, 
heb je een slecht … 

Laten zien of laten merken
dat je iets voelt, noem je …

het huis de boom de fruitschaal de deur Kadir de olifant

de voorgrond de achtergrond

een stilleven

een portret

een landschap

Kies uit: voorgrond, uitdrukken, humeur, staar, schitterend, vogeltje.
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Zoek de woorden in de illustratie.

Vul de letters in.
Welk woord lees je onder de pijl?

de fotograaf

het landschap

het stilleven

het portret

de achtergrond

de lens

De foto is niet af. 
Teken er een voorgrond bij.

De foto is niet af. 

Teken er een achtergrond bij.

De foto is niet af. Maak er een stilleven van.

Een van jullie wijst iets aan op een foto.

De ander geeft antwoord op de vragen: 

Staat het op de voorgrond of op de 

achtergrond?
Is het een portret, een stilleven of een 

landschap? Praat er samen over.
27



Zoek de woorden bij de symbolen.

Vul de letters in.
Welk woord lees je onder de pijl?

Wat zijn manieren van kijken? Kleur die vakjes blauw.

Wat zijn geen manieren van kijken? Kleur die vakjes groen.

Ben je klaar? Wat zie je?

pas op voor slangen

de uitgang

de verrekijker

het fietspad

de lift

de brandslang

de wc voor heren

het restaurant

aanfluiten

turen

blozen
toren

doezelen

meten

aa
ng

ap
en

staren

klappertanden

rekken

gl
ur

en

razen

kl
ie

re
n

loeren

luieren

za
ni

ke
n

raden
tieren

snaren

verrekijker

werken
wauwelen

grazen

ronken

slapen

strekken

kieren

winkelen

waggelen

fluiten

keuren
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loeren

kl
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Welk woord is goed? Zet de letter in het 

vakje achter de zin. 

Wat lees je onder de pijl?

Ming is gek op watervogels.
Hij gaat naar ze kijken bij de plas       / de voorgrond        .

Om de vogels goed te kunnen zien, neemt Ming zijn lens       / verrekijker       mee.

Het heeft gevroren. Daarom ligt er een laagje ijs        / chocola       op het water.

Naast het ijs staat een bord met een tijdens         / teken         . 
Het ijs is vast sterk genoeg, denkt Ming.

Ming stapt op het ijs. Tekens        / Tijdens       het lopen kijkt hij door zijn verrekijker.

Ming gaapt         / gluurt        naar de vogels. Maar dan kraakt het onder zijn voeten… Krak!

Ming is door het ijs gezakt. Hij moet er van klappertanden        / knipogen        .

Waar denk je aan bij fantasie?

Maak de woordspin af.

Waar denk je aan bij speurtocht?

Maak de woordspin af.

Je noemt de woorden van je woordspin bij fantasie.
Je buur streept de woorden door die hij ook heeft.
Wissel van rol en doe hetzelfde met de woordspin bij speurtocht.
Wie houdt de meeste woorden over? Praat er samen over.

fantasie

speurtocht

33

spannend verhaal
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v

Ott o

Max

Kun jij alle raadsels oplossen? 

Volg de pijlen en kleur ze in.

De taal waarin je 
schrijft met beelden is …

Als iets 
logisch is, dan …

Wat betekent dit?

Tom heeft het erg 
koud, hij zit te …

Wat doet Otto?

beeldtaal klopt het
I hart Roos

klappertanden

Hij loert naar Max.

bepaald

Kadir draagt een 
hekje.

ben je vrolijk

een cartoon

taxi
haakje 

‘Kijk in 
de lens.’

taalbeeld is het kennelijk
I love Roos

apenstaarten Hij staart 
Max aan.

door middel van

Kadir draagt 
een beugel.

ben je knap
een symbool 

bus
hekje ‘Doe maar lekker gek.’

Dit woord gebruik 
je als je zeker weet 
waarover het gaat.

Wat zie je? Als je een goed 
humeur hebt, dan …

Wat zie je hier?

Dit: 

noem je ook 
wel een …

 ‘Kijk naar het 
vogeltje’ betekent ... Wat betekent 

dit teken?

Welke letters kwam je tegen?
Vul ze in. Wat lees je? 

Start

eind

e
o

r
f a r

v

o k

e
s

l
ij

s

ak t

r

e

m
s

p

u
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Hoe heet dit onderdeel 
van een camera? Als je in een sms iets 

leuk vindt, schrijf je …

Een kleine 
tekening die iets 
betekent is …

‘Wat een schitterende 
foto!’ betekent ...

Als iemand ‘x’ in een 
sms schrijft, dan 
bedoelt hij …

de lens

:-)

het pictogram

‘Wat een mooie foto!’

kusje 

op de achtergrond
tekens

een stilleven

dingen onthouden

Anne heeft fantasie

dat er niks 
aan is.

de toets
8-(

het apenstaartje

‘Wat een lichte foto!’

foutje
op de voorgrond

cartoons

een landschap
dingen 
verzinnen

Anne is 
behulpzaam

dat het 
leuk is.

Waar staat de olifant? Het apenstaartje, 
het hekje en het 
haakje zijn …

Wat zie je hier? Met fantasie kun je … Als iets goed is, dan 
kun je … doen.

Dit betekent … Wat zie je hier?

Kun jij alle raadsels oplossen? Volg de pijlen en kleur ze in.

Welke letters kwam je tegen?
Vul ze in. Wat lees je? 

Kies om de beurt één plaatje van de puzzel. 
Lees de vraag. Je buur geeft snel antwoord.
Klopt het? Praat er samen over.

Start

eind

e

t
p

s a

k

p

kn

e
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i

o

k s

r
a

j

e
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m  e 

Kun jij de zinnen afmaken? Zoek de goede woorden.

Trek een rechte lijn van stip naar stip. Doe het met een meetlat.

Door welke letters gaat de lijn? Maak met die letters een nieuw woord.

bijrol

hoofdrolliefhebber

figurant

Tante Lina heeft de 
belangrijkste rol in 
het toneelstuk. Zij 
heeft de …

Ruben heeft een iets 
minder belangrijke rol in 
het stuk. Hij heeft een …

Ronnie speelt 
ook mee, maar 
hoeft niets te 
zeggen. Hij is …

Oom Henk houdt 
erg veel van toneel. 

Hij is een echte …

Vul de goede woorden in.
Welk woord lees je onder de pijl?

Een film die van een boek wordt gemaakt, 
noem je een …

Iemand die stiekem probeert zoveel 
mogelijk te weten te komen van de vijand.

Als je makkelijk doet wat een ander vraagt, 
dan ben je …

Als je iets zegt zonder erbij na te denken, 
dan flap je er iets …

Als je je gezicht in een lach trekt, 
dan noem je dat …

Als je overal tegenin gaat, 
noem je dat ook wel …

Dit betekent dat je goed oplet.

Als je ergens heel goed in bent, 
dan ben je een …

em
n
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Kies uit: grijnzen, meester, 
uit, aandachtig, verfilming, meegaand, spion, dwars.
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start

uitgang

Hoe passen de puzzelstukjes in de puzzel?

Teken de vormen in de rechthoek.

Zet de letters op de goede plaats.

Lees de zin van linksboven naar rechtsonder.

Dit spel speel je met z’n tweeën. Bepaal wie er begint. 

Kies om de beurt het volgende vakje. Je mag zo       , zo         , zo          of zo       . 

Je mag alleen op de vakjes waar mensen op staan. 

Kunnen jullie samen de uitgang vinden?

agent

stemming

dierenarts

bofkont

bruid

moeder

piloot

kitten

peuter

makker

wielrenner

grootte

dwars

gezond

slager

juf

receptie

meubilair

kanarie

held

danser

verzorger

snaar

lafaard

uniform

meester

bejaarde

verliezer

portret

auteur

figurant

schilder

hoefsmid

spion

loeren

gft

meegaand

bewijs

strelen

kerrie

opa

aanstaren

voetballer

bruidegom

liefhebber

stakker

aandachtig

recept

dokter

fotograaf

redder

grijnzen

humeur

vijand

volwassene

winnaar

k m a
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Bij elk woord hoort een letter.

Zoek ze in de plaat hiernaast.

Welk woord lees je onder de pijl?

Volg de ketting. Begin bij start.

Welke zinnen kloppen, en welke niet?

Vul ze in op de goede regel. 

Wat lees je?

de actrice

de regisseur

de cameraman

het gezelschap

de acrobatiek

de film

de vaart

het affiche

De film werd 
een groot succes 
dankzij de leuke 
trailer.

In de film hebben 
de acteurs en 
actrices goed 
gefilmd met hun 
camera’s.

Ondanks de goede 
regisseur is de film 
helaas mislukt.

Dankzij de 
spannende 
acrobatiek is 
de film 
erg saai 
geworden.

Het filmgezelschap 
presenteert 
de nieuwe film 
met een trailer.De cameraman krijgt 

vast een prijs voor 
zijn goede acteerwerk.

In de film zat 
veel vaart, 
daardoor was het 
erg afwisselend.
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zin klopt

zin klopt niet
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Wat hoort er allemaal bij de film? Kleur die vakjes blauw.

Ben je klaar? Welke letter zie je?

Prik om de beurt en zonder te kijken een vakje. 

Hoort het woord bij de film of niet? Vertel ook waarom.

Als het bij de film hoort, heb je een punt. 

Wie heeft het eerst vijf punten?

   
   
   
   
   
   
   

de bruid

dwars

loeren

de rolmaat

de rommel

de kanarie

de schol

knipogen

de beugel

het stilleven

de tip

het uniform

de cartoon

de lafaard

tam

51

de reclame

de trailer

de verfilming

de cameraman

de acteur

de regisseur

de hoofdrol

de figurant

de actrice
de filmset het affiche

de stunt

de bioscoop



Kun je alle woorden in de woordzoeker vinden?

Zoek zo          of zo     .

Er blijven vijf letters over. 

Welk woord kun je maken?

Kies uit: ballerina, bioscoop,

pirouette, ballet, camera, film,

actrice, toneel, schouwburg
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film

Lees de zinnen over Mees. Begin bij start. 
Staat er iets waar Mees van gaat glunderen? Kleur het vakje groen.
Staat er iets waar Mees niet van gaat glunderen? Kleur het vakje rood.
Als je het goed doet, kom je via de groene vakjes bij ‘uit’.

Welke drie woorden horen bij elkaar? Trek een lijn. 
Zoek drie op een rij: zo         , zo     , zo       of zo      .

Vergelijk eens met je buur. Hebben jullie hetzelfde rijtje woorden gevonden?
Kun je uitleggen waarom de drie woorden bij elkaar horen? Praat erover.

Mees heeft 
een hekel aan 
de tandarts.

De meester 
zegt tegen hem: 
‘Goed gedaan!’

Mees is trots op 
zijn gitaarspel.

Hij vindt het 
jammer dat

het leuke feest is 
afgelopen.

Mees krijgt 
een prachtige 

beloning.
Zijn voetbalclub 
heeft de beker 

gewonnen.

Mees wordt 
gedurende de 
rit misselijk.

Hij heeft de 
taart laten 

aanbranden.Gedurende de 
les gedraagt 

Mees zich niet 
netjes.

Mees haalt 
eindelijk de 
eindstreep.

Mees wint de 
eerste prijs van de 

danswedstrijd.
Iemand zegt 
iets aardigs 
tegen Mees.

Mees vindt de 
film een beetje 

eigenaardig.
Mees vergeet 

zijn toneeltekst.
Hij heeft geen 
zin om te gaan 

slapen.

Hij struikelt 
over zijn eigen 
schoenveters.

Mees is een 
beetje bang 

in het donker.

Mees verliest 
een spelletje.

De juf vindt 
het heel knap dat 
hij zo goed kan 

knutselen.

Mees heeft de 
puzzel helemaal 
goed opgelost.

      
      
      

de ballerina

de titel

de schouwburg

de leeftijd

de levensfase

het uur

aanprijzen

de galerie

de kunst

in de tijd van

gedurende

tijdens

het museum

overdrijven

de zwerver

eigenaardig

het seizoen

saai
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Mees heeft 
een hekel aan 
de tandarts.

Mees krijgt 
een prachtige 

beloning.
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Ron en zijn hond Ben gaan drop kopen. 

Welk woord komt er op de puntjes? 

Kies het goede antwoord en doe wat er staat. 

Wat zie je als je klaar bent?

Ron stapt met zijn hond 
Ben de snoepwinkel in. De 
winkelier staat achter de …

Zonder dat Ron het ziet, 
grist Ben een … chocola 
uit het rek. Hap slik, en 
weg is het!

‘Je moet het niet …, Ron, 
wie kan het anders gedaan 
hebben!’ zegt de winkelier.

‘Ik zag vanmorgen uw … in 
de krant,’ zegt Ron. ‘Ik wil 
de drop graag kopen.’

Daar is de winkelier weer. 
‘Hé, waar is de dure 
chocola gebleven! Het is 
jouw … Ron!’

Dan ziet Ron een restje 
chocola aan de bek van 
Ben. ‘Kijk! Mijn hond is … ’

‘Dat is goed,’ zegt de
winkelier. ‘Ze liggen bij
de … achter in de winkel.
Ik zal ze even halen.’

‘Dat is niet eerlijk,’ zegt 
Ron. ‘Ik ben niet … want ik 
heb het niet gedaan.’

‘Het spijt me, Ron’ zegt de 
winkelier. ‘Je hebt gelijk!’ 
En dan geeft hij Ron een 
extra zak drop als … 

ontvangst

ontkennen ziek troost

advertentie

zak

reep straf schuldig

toonbank

bestellen schuldig advertentie

voorraad

voorraad

stam schuld deftig

kleur alle vakjes 
met een 1 rood

2 = blauw

2 = zwart

3 = rood

3 = paars

4 = zwart

4 = blauw

5 = rood

5 = blauw

6 = rood

6 = zwart

9 = rood

9 = blauw

8 = paars

8 = blauw

7 = paars

7 = rood

kleur alle vakjes 
met een 1 paars

toonbank
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Zet de plaatjes in 
de goede volgorde.

Welk woord hoort bij elk plaatje? Trek een lijn. 

Schrijf de letters op.

Je ziet drie bestelwagens. 
Schrijf in elke wagen vijf goederen.

Noem om de beurt één van de goederen. Vertel waarom dat woord bij de bestelwagen hoort. Heeft je buur dat woord ook? Zet dan een kruisje bij dat woord.Ga door tot alle woorden genoemd zijn. 
Wie heeft de meeste woorden zonder kruisjes? 

bezorgen

de pet

de tomatensoep

het overhemd

de muts

het gehakt

de appels
de bananen

de bank
de winterjas

de zomerjas

de armband

de sokken

de deurmat

de lamp

de stoel

de eettafelhet ondergoed

de tandpasta
de werktafel

de melk
het brood

de kruk

de sla de broek

de boekenkast

het appelsap

het wc-papier

het kleed

de schoenen

het nachtkastje

bestellen

afrekenen

in ontvangst nemen

de supermarkt

de kledingwinkel
de meubelwinkel
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Bij elk woord hoort een letter.

Zoek ze in de plaat hiernaast.

Welk woord lees je onder de pijl?

Ligt de vis bovenop? Kleur die vakjes blauw.

Ligt het brood onderop? Kleur die vakjes groen.

Ligt de appel tussenin? Kleur die vakjes bruin.

Ben je klaar? Wat zie je?

de knecht

de ridder

de hofdame

de keukenmeid

de munt

onderop

bovenop
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Woordspel
Vul de goede woorden in.

Wat lees je onder de pijl?

Voordoen hoe iets gaat, 
dat noem je ook wel …

Deze mevrouw zorgt 
voor de koningin.

Als je iets bijzonders vindt, 
waar je niet over uitgepraat raakt, 

dan ben je er … van.

‘Ik ben al acht jaar oud.’ 
Je kunt ook zeggen: 

‘Ik ben … acht jaar oud.
’

Iets verkopen 
noem je ook wel iets …

Een weg die met bordjes aangegeven 
staat en die je kunt fietsen, 

noem je een …

Als iets onder iets anders ligt, 
dan ligt het …

Kies allebei een kleurpotlood.
Prik om de beurt en zonder te kijken met je potlood op een vakje.
Hoort het woord wel of niet bij het kasteel?
Kleur de rondjes als het woord wel bij het kasteel hoort.
Wie heeft de meeste rondjes ingekleurd na tien keer prikken?

de actrice

de hofdame

de meester

de koningin

de prins

de agent

de koning

de piloot

de winkelier

de knecht

de auteur

de ridder

de keukenmeid

de fotograaf

de prinses

de regisseur
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Wat hoort bij elkaar?
Trek een lijn van stip naar stip. 
Er blijven twee stippen over. Wat zie je?

Welk woord is goed? Zet de letter in het vakje achter de zin. 

Welk woord lees je onder de pijl?

Gisteren is bij ons in het clubhuis ingebroken. De spion        / inbreker 
heeft het raam ingegooid.

Ik zag het vanmorgen, maar ik vertelde het eerst nog aan niemand. 
Ik hield het geheim       / onbekend       .

Maar later heb ik het mijn beste vriend Tom verteld. 
Toen konden we er openlijk       / aanbieding       over praten.

Samen gingen we meteen wat mij betreft       / op onderzoek uit       .

Tom zag dat de kassa weg was. En er zat nog wel 50 euro op onderzoek       / in kas       .

Helaas konden we de dief niet betrappen       / overhalen       , 
want hij was allang weer verdwenen.

We belden meteen de politie. 
Hopelijk kunnen ze de dief vinden en betrappen       / arresteren       .

Wat mij betreft       / Kortom       , het waren een paar spannende dagen.

iemand die 
stiekem huizen 
binnengaat 
om dingen te 
stelen

oppakken en 
meenemen 
naar het
politiebureau

als je heel rijk bent

er is geen 
geld in kas

dit vertel je niet aan 
andere mensen

er is geen geld meer
betrappen

aanbieding

openlijk … uitgaan
op onderzoek …

inbreker

geheim

arresteren

overhalen

als iedereen 
het mag 
weten

als iets 
goedkoper is 
dan normaal

als je ziet dat 
iemand iets 
stiekem doet
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Woordspel

week 3

Waar of niet waar: kun je alle raadsels oplossen? 

Volg de pijlen. Hoeveel antwoorden heb je goed?

Kies om de beurt één plaatje van de puzzel. 
Is het waar of niet waar?
Praat er samen over.

Als de agent op onderzoek 
uitgaat, dan gaat hij ergens 
naartoe om zoveel mogelijk 
te weten te komen.

Iets wat in de 
aanbieding is, is 
duurder dan 
normaal.Dit is een aanbieding: 

Een werkkamer 
noem je nooit 
werkruimte.

Openlijk is 
hetzelfde als 
geheim.

Als iets niet geheim 
is, kun je het openlijk 
aan andere mensen 
vertellen.

Kadir betrapt de 
inbreker.

Jeroen probeert Kees 
over te halen. 

Rita vertelt haar 
geheim aan Li. Rita 
vindt het gewoon dat 
Li het verder vertelt.

Iemand oppakken en 
meenemen naar het 
politiebureau 
noem je 
arresteren.

‘Wat mij betreft gaan 
we nu naar huis,’ 
betekent hetzelfde 
als: ‘Als ik het mag 
zeggen gaan we nu 
naar huis.’

Dit is 
geen 
ruimte.

Als je iemand probeert 
over te halen, geef je 
openlijk je mening 
over hem.

Als je alles nog eens 
kort wilt zeggen, kun 
je het woord kortom 
gebruiken.

Er zit veel geld 
in kas betekent 
dat het geld 
bijna op is.

Je hebt alle vragen goed 
beantwoord. Jij bent een 
grote bofkont!

Goed zo! Je hebt drie van 
de vier vragen goed. Weet 
jij nu welk antwoord je 
fout had?

Van de vier vragen heb je 
er één goed. Doe het nog 
maar een keer, dan heb je 
vast meer geluk.

Van de vier vragen heb je er 
twee goed: knap hoor! Welke 
vragen had je fout, denk je?

Wat een pechvogel ben jij. 
Je hebt alle vragen fout. 
Probeer het nog maar eens.

gg jjj
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