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naam: groep:   8

Blok

3

Welk woord past in de zin?

1 Lees de woorden. Onthoud hoe je de woorden schrijft.
2 Lees de zinnen en bedenk welk woord in de zin hoort.
3 Kijk nog eens goed naar de woorden en leg er een  

blaadje overheen.
4 Schrijf de woorden in de goede zinnen.

douanedouche
routineblouse

couscousgoulash
boulevardretour

a Uit  neem ik steeds dezelfde weg naar school.

b De  op de camping had geen warm water.

c Toen we op het vliegveld kwamen, moesten we eerst door de .

d Wij liepen aan zee over de .

e	 In	dit	gerecht	zit	geen	rijst	maar	 .

f Als een bestelling via internet tegenvalt, stuur ik het .

g Jelle lust alleen de  die zijn moeder maakt.

h	 Ik	trek	mijn	nieuwe	blauwe	  aan.

Welke woorden horen bij de plaatjes? 

1 Lees de woorden. Onthoud hoe je de woorden schrijft.
2 Kijk bij welk plaatje het woord hoort.
3 Kijk nog eens goed naar de woorden en leg er een blaadje overheen.
4 Schrijf de woorden onder de plaatjes.

coupe
coureur

limousine
ragout coupon

souvenir

1

2

Schrijfaanwijzing

Bedenk of je het 
woord schrijft met 
oe of ou. Dat kun 
je niet horen, dat 
moet je onthouden.

ou
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Welk woord staat onder de vlek?
Het	is	een	woord	waarin	je	/oe/	hoort	en	ou schrijft.
Schrijf het woord op.

1	 Ik	ken	alleen	het	eerste	c plet van dat lied. 

2 Welke r te nemen jullie naar Frankrijk? 

3 Hij heeft het parc rs voor de wedstrijd al een keer gereden. 

4 We gaan met een t ringcar naar Praag. 

5 De lekkerste chocoladem sse maakt mijn moeder zelf. 

6 Kijk jij elke dag naar het j rnaal? 

3

Blok

3


