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Spelling
Woord
pakket

8 aai, ooi en oei

Welk ook-zo-stukje ontbreekt?
Lees de zinnen. Het stukje aai, ooi 
of oei ontbreekt steeds. Vul het in.

1 De papeg  maakte 

law  door dat 

gedr .

2 Die jongen mag geen rotz  naar de spelers g en tijdens het 

toern .

3 Het schrijven ging m zaam en omdat het m lijk was, werd het 

gekn .

Weet je nu hoe je het moet schrijven?

1 Lees steeds een zin van opdracht 1.
2 Onthoud de woorden met aai, ooi en oei.
3 Leg een papiertje over de eerste zin van opdracht 1.
4 Schrijf de woorden in het goede rijtje.
5 Ga verder met de tweede en de derde zin.
6 Kijk na of je de woorden goed hebt geschreven.

1

2

aai ooi

oei

Blok

2

Schrijfaanwijzing

aai, ooi en oei zijn ook-zo-stukjes. 
Je schrijft ze altijd hetzelfde.aai/ooi/oei

Hoor je /aaj/? 
Schrijf dan aai.

Hoor je /ooj/? 
Schrijf dan ooi.

Hoor je /oej/? 
Schrijf dan oei.
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Spelling
Woord
pakket

8 aai, ooi en oei

Knip de woorden en kleur het ook-zo-stukje.

1 Lees de samenstellingen.
2 Zet een | tussen de twee woorden.
3 Kleur daarna het ook-zo-stukje aai, ooi of oei.

Maak de puzzel.
1 Welk woord hoort op de puntjes? Lees de zin en kijk naar het plaatje.
2 Schrijf het woord in de puzzel. Het ook-zo-stukje staat er al.

1 a a i
2 o e i
3 a a i
4 o o i

o5 o i
6 o e i

3 Kijk naar de gekleurde hokjes in de puzzel. 
Neem de letters in die hokjes over. Zet ze in de goede volgorde. 

 Je leest dan een woord.
 
 Je doet het goed! Dit is geen  o e i !

3

4

blad 2 van 2

Blok

2

wondermooi

de armzwaai

de hoofdtooi

de handboei

de vloeistof

1

2

3

Wil je even ... naar de 
buurvrouw? Ze zegt je 
gedag.

Kijk. De planten hebben 
veel bloemen. Ze ... .

Dit zijn twee zwarte ... .

Ik zie twee ... springen.

Een ... is een grote vogel 
met een lange snavel.

Ik houd mijn oren dicht. 
Wat een ... !

4

5

6
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