Blok

3

Taal
naam:

1

groep:

8

Verrijken 1

Rijmende uitdrukkingen.
Het Nederlands heeft veel uitdrukkingen die rijmen.
1 Ken je deze? Schrijf op wat ze betekenen.
a kant en klaar
b dubbel en dwars
c bepakt en bezakt
d hoog en droog
e spic en span
f kommer en kwel
g met man en macht
h hutje mutje
i van hot naar haar
2 Maak deze uitdrukkingen af.
a tegen heug en

e rust

b stank voor

f wijd en

c bar en

g met raad en

d hotelde

h als een kip

3 Maak ook dit spreekwoord af.
Een ezel stoot zich in ’t gemeen

.

4 Probeer zelf nog meer uitdrukkingen te bedenken.
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3
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2

Schrijf een artikel over een jaarlijkse sportdag voor schoolteams.
Lees eerst nog eens de tekst van les 3 van hoofdstuk 5 in je leerlingenboek.
1 Schrijf een inleiding over de jaarlijkse wedstrijd. Gebruik de koppen die hieronder staan.
Denk aan wanneer die wordt gehouden en sinds wanneer. Welke sporten er gedaan
worden. Welke prijzen er zijn. Wie er in het verleden hebben meegedaan.
2 Beschrijf hoe scholen die willen meedoen zich kunnen inschrijven.
3 Beschrijf wat de scholen moeten betalen om mee te doen.
4 Beschrijf waar de sportdag wordt gehouden en hoe je er kunt komen.
5 Beschrijf het programma. Niet precies maar in grote lijnen.
6 Probeer een passende foto te vinden om erbij te plaatsen.
Onze jaarlijkse sportdag, een evenement!
Uw inschrijving
Kosten

3

Locatie en bereikbaarheid
Programmaoverzicht

Wanneer kun je deze uitdrukking gebruiken?
Bedenk bij elk woord een voorbeeldzin.
1 uit volle borst zingen 
2 je op de borst slaan 
3 over je toeren zijn 
4 rare toeren uithalen 
5 op de hoogte zijn van 
6 ergens hoogte van krijgen 

4

Maak een woordspin met één van de woorden hieronder.
Kies uit: de bloeddruk – impulsief – de corruptie – het complot
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