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Haal woorden uit de taart en schrijf ze op.
Let op! Je mag een punt meer dan één keer gebruiken.

1  Kies een punt en een 
ook-zo-stukje uit het 
midden.

ig/lijk

keur eer

ernst

leaard

geest

2  Kies een punt, een ook-
zo-stukje uit het midden 
en soms nog een punt.

aai/ooi/
oei

lijk kr

m

rotz

toern
en

zaam

3  Kies een punt, letters uit 
het midden en soms nog 
een punt.

pp/p 
mm/m

a

tro

ka

toel
ot

aat

dru

Wat hoort op de puntjes? ↓
Schrijf het in de puzzel.

1 Mijn moeder is 39. Morgen wordt ze ... .
2 De ... gaf vis aan de dolfi jnen.
3 Een zwaai met je arm is een ... .
4 Deze taart is heel lekker. Hij is echt ... .
5 De kleuter sloeg hard op zijn nieuwe ... .
6 Het opperhoofd droeg een mooie ... .
7 Ik heb me heel mooi aangekleed. Vind je me niet ... ?
8 Een ... is een vogel met veel kleuren die je napraat.

Welke woord lees je bij ↓? Schrijf het in de zin.

Jouw juf of meeester vindt je !

1

2

v1

o2

t5 r

3

h6

d7

8

o

e

h4

o

f

keurig
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Welk woord staat er?
Schrijf het hele woord op.

☛ = a of aa
▲ = e of ee

⌘ = o of oo
☎ = u of uu

� = n of nn
■ = p of pp

� = r of rr
● = z of ss

 1 Is iets niet mooi, dan is het l▲lijk.

 2 Als je niet buiten bent, ben je bi�en.

 3 Een p☎ber is ouder dan elf en jonger dan 

achttien jaar.

 4 Blij is hetzelfde als vr⌘lijk.

 5 Als ik iets heel erg goed vind, zeg ik ‘s☎■er!’.

 6 Als een vrucht vol sap zit, noem je dat s☛■ig.

 7 Een keuze maken is kiezen t☎●en twee of 

meer dingen.

 8 Je krijgt pakjes als je j☛�ig bent.

 9 Geen wolkje te zien. Dan is het z⌘�ig weer.

10 Als je de baas speelt, ben je b☛●ig.

11 Appels, peren en b☛�☛�en zijn vruchten.

12 Een boek of een tekst kun je d⌘rl▲●en.
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