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Spelling
Woord
pakket

7

Jij bent de letterrover.

1 Zeg het woord zachtjes voor jezelf. 
Hoor je een lange klank aan het eind 
van een klankgroep?

 Streep één letter door.
2 Schrijf het woord goed op.

/kaa-pot/

/zee-kur/

/proo-bleem/

/tee-kun/

/tuu-bu/

/in-bree-kur/

/puu-bur/

/gu-boo-run/

/suu-pur/

kaapot

zeeker

proobleem

teeken

tuube

inbreeker

puuber

gebooren

suuper

Denk stap voor stap na. Schrijf het woord goed in de zin.

1 Zeg het woord in klankgroepen. Let op de eerste klankgroep. Is dat een lange klank?
2 Kruis aan of de letterrover een letter overneemt.
3 Streep het foute woord door.
4 Schrijf het woord goed in de zin.

/zwaa-ru/  ja
 nee

zware / zwaare Ik kan die  tas bijna niet tillen.

/bree-du/  ja
 nee

breede / brede Die sporter heeft  schouders.

/droo-gu/  ja
 nee

droge / drooge Wil je de  was voor me opvouwen?

/zuu-ru/  ja
 nee

zure / zuure Wat een  appel!

1

2

x zware

kapot

Blok

2 letterrover

Schrijfaanwijzing

Hoor je een lange klank /aa/, /ee/, 
/oo/ of /uu/ aan het eind van een 
klankgroep?
Let op! De letterrover neemt 
dan een letter (klinker) over.

e

blad 1 van 2
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Maak het antwoord af.
Vul het woord in. 
Gebruik het onderstreepte woord uit de vraag.

Ik vraag ... Ik antwoord ...Ik antwoord ...

1 Vaar jij met mij naar huis? Ja, we  

samen naar huis. 

2 Kook jij straks of kookt papa? Ik denk dat papa gaat .

3 Is spuug hetzelfde als speeksel? Ja, dat klopt. En als je iets vies in je mond 

hebt, mag je het uit .

4 Is iemand uit het leger vaak soldaat? Ja, in het leger zijn veel 

.

5 Mag ik straks een banaan? Of zijn die op? Nee, hoor. Ik heb nog twee 

. 

6  Als ik deze tekst doorlees, snap ik het 
dan?

Ja, maar dan moet je de tekst wel goed 

.

7  Mag ik een tomaat? Nee, ik heb de  nodig 

voor de soep.

3

Blok

2 letterrover

blad 2 van 2
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