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blad 1 van 3

Maak het krantenbericht af. Schrijf de woorden op de lijn.

Kies uit:  de stichting – onderling – het motief – uiterste – de website – bovendien – bedrukt – 
een rol gespeeld

Rugzakwandeling groot succes
Angerdam – Afgelopen zaterdag liepen 
zeker duizend wandelaars de 
Rugzakroute. De wandeltocht werd 
georganiseerd door

 

NatuurWandelen. Zij doen elk jaar hun 

 

best om voor de wandelaars een mooie
route uit te stippelen. Zij maken ook reclame in de krant en op

. Dat alles heeft zeker 

 bij de grote opkomst. 

 scheen de zon en dat was voor de 

deelnemers  om mee te lopen. Met 

zulk weer kijkt toch niemand  en is 

de sfeer altijd geweldig!
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Welk woord past in de zin? Schrijf het op de lijn.

Kies uit:  herkenbaar – de beenslag – vertegenwoordigen – inspecteren – de mummie –  
de kleedruimte – overmaken – de schuld

1 Als je nakijkt of iets nog werkt, ben je het aan het  .

2 Als je een uniform draagt, ben je goed  .

3 Als je een grafkamer in Egypte bezoekt, kun je   zien.

4 Als je voor Nederland meedoet aan een wereldkampioenschap, mag je ons land  

 .

5 Als je het geleende geld terug geeft, betaal je  .

6 Als je gaat afzwemmen, moet je   goed kunnen.

7 Als je hier aan mee wilt doen, moet je eerst geld  .

8 Als je je wilt verkleden, moet je naar  .

De letters van de vetgedrukte woorden staan door elkaar. Bovendien staan die woorden in de 
foute zin.
Schrijf het woord goed achter de goede zin.

Doe het zo:
1 Schrijf eerst alle omgekeerde woorden goed op een blaadje.
2 Kies uit dat lijstje het passende woord bij de zin.
3 Schrijf het woord dan goed achter de zin.

a Het is siqau de bedoeling dat jij dit helemaal alleen doet.

b De kop van de aamsllciatah schittert in het zonlicht.

c Er zijn veel reizigers in de vertrekhal van de egenssniz.

d Voor het oerdonse van dit lichaam werd een specialist gevraagd.

e Hij doet haltcvehun onverschillig over zijn vergeten afspraak.

f Aan hun fxsin kun je zien dat zij erg geschrokken zijn.

g Dit gezin met tien kinderen is echt geen ablmesne gezin.
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Lees de omschrijving en raad het woord.
Schrijf het woord in de puzzel.

1  Het is een deur en je kunt erdoor vluchten.
2  Opeens werkt dit apparaat niet meer goed.
3  als je iemand anders pijn doet
4  Het heeft kleine gaatjes en alleen kleine dingen kunnen erdoor.
5  Het is gemaakt van papier en je betaalt ermee.
6  Dan krijg je iets moeilijks toch voor elkaar.
7  Het is het bedrag op je cadeaubon.

Maak het woord af door de genummerde letters uit de puzzel in te vullen. Schrijf het woord in 
de zin.

Jij hebt alle opdrachten op dit printblad  gemaakt!
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