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10

baai

Hoor de wind         door de bomen.          Ik   in de doos.

De koekjes in de doos zijn                  .        Mijn vader          het gras.

Ik  naar mijn opa.       Het tolletje           heel hard.

De   maakt een hard geluid.       Ik        een bloem in de tuin.

Mijn oma                het gat in de broek.       De boten liggen in de . 

Woorden met aai Spelling
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Naam: Groep: 

Wat ga je oefenen? 

    woorden met aai
Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met aai.

Kijk goed naar de woorden. Kleur alle woorden met de aai oranje. 

maai  kooi  baai  groei  zwaai  foei

haai  draai  mooi  strooi  graai  kraai

1

2 Welke woorden staan hier?  Vul in aai. Schrijf de woorden op.

                b       w zw        

                m     h kr

                 z     dr      gr           

Vul de woorden in de juiste zin in. Je mag een woord maar één keer gebruiken.

naait          taai          maait     draait            graai
baai         zaai          kraai             zwaai            waait

3

De koekjes in de doos zijn                  .        Mijn vader         het gras.

Ik  naar mijn opa.       Het tolletje          heel hard.

De   maakt een hard geluid.       Ik       een bloem in de tuin.

De koekjes in de doos zijn                  .        Mijn vader         het gras.

Ik  naar mijn opa.       Het tolletje          heel hard.

De   maakt een hard geluid.       Ik       een bloem in de tuin.

Mijn oma                het gat in de broek.       De boten liggen in de                                        . Mijn oma                het gat in de broek.       De boten liggen in de                                        . 
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schipper
schieten
scheiden

schuimen
beschuit
schubben

schatkist
schaduw
schapen

schakel
schemeren
scheermesje

schuimen
schaven
schaatsen

scharrelen
schilderen scherven

opschepper

ANTWOORDENBLAD
Woorden met sch

Spelling
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Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met sch.

Wat ga je oefenen? 

    woorden die beginnen met sch

1 Maak de woorden af. Vul in sch. Schrijf de woorden op. 

ipper             uimen  atkist

ieten                    be         uit      aduw

eiden     ubben    apen

                   ipper           uimen                    atkist       ipper           uimen                    atkist

                   ieten                  be         uit     aduw       ieten                  be         uit     aduw

                  eiden                         ubben        apen        eiden                         ubben        apen

                   ipper           uimen                    atkist                   ipper        uimen                    atkist

                   ieten                  be         uit     aduw                   ieten                  be         uit     aduw

                  eiden                         ubben        apen                  eiden          ubben        apen                  eiden                         ubben        apen                  eiden                         ubben      apen

                   ieten                  be         uit     aduw

                   ipper           uimen                    atkist                   ipper           uimen       atkist

schapenschapen

schipper

Welke zes woorden zie je hier staan? Schrijf de woorden op.2

schakelschemerenscheermesjeschuimenschavenschaatsen

De kippen           bij ons in de tuin. Mijn buurjongen is een              . 

Mijn vader gaat het tuinhekje    . Er liggen         op de grond.

De kippen           bij ons in de tuin. Mijn buurjongen is een             . De kippen         bij ons in de tuin. Mijn buurjongen is een             . opschepperDe kippen           bij ons in de tuin.  Mijn buurjongen is een              .  opschepperDe kippen         bij ons in de tuin. Mijn buurjongen is een             . opschepperDe kippen           bij ons in de tuin.  Mijn buurjongen is een              .  opschepperDe kippen         bij ons in de tuin. Mijn buurjongen is een             . 

Mijn vader gaat het tuinhekje    . Er liggen       op de grond.Mijn vader gaat het tuinhekje  . Er liggen         op de grond.

Vul de woorden in de juiste zin in. Je mag een woord maar één keer gebruiken.

scherven  opschepper  scharrelen  schilderen 

3

schemeren
scheermesjescheermesje

schavenschaven

Wat ga je oefenen? 

    woorden die beginnen met schr

schroei
schrijf

schreeuw

schrik
schrapen

schram
schrap

schroef

schrijver
tijdschrift

geschreven
schroeven

geschrokken
schranst

schrobben
schrijfwijze

schroeven schrammen
schrikkenschrapen

schrans

Van die                heb ik ook een boek!

Er staan leuke plaatjes in dit                          .

Ik heb een gedichtje             voor mijn oma.

Mijn vader maakt de planken met           vast.

In dat spookhuis ben ik erg             .

Hij      zijn eten op. 

ANTWOORDENBLAD
Woorden met schr

Spelling
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Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met schr.

1 Maak de woorden af. Vul in schr. Schrijf de woorden op. 

                obben          oeven                    ammen

               ijfwijze                        apen                    ikken

                obben                          oeven                  ammen       obben                          oeven                  ammen

               ijfwijze             apen                   ikken        ijfwijze             apen                   ikken

                obben                          oeven                  ammen                obben       oeven                  ammen

               ijfwijze             apen                   ikken               ijfwijze       apen                   ikken               ijfwijze             apen                   ikken

                obben                          oeven                  ammen                obben                          oeven       ammen

schrijfwijzeschrijfwijze schrapenschrapen
schrobben

schrijfschrijf schrapenschrapen
schroef

schrap

Bedenk bij elk woord een rijmwoord met schr erin. Schrijf dit op.

Maak van de letters een woord en schrijf het woord op in de zin. 
De eerste en de laatste letter staat goed  

2   

schr  v   ij  e  r

t  d  schr  ij  f  i  t

g  e  schr  v  e  e  n  

schr  v  oe  e  n

g  e  k  schr  o  k  e  n   

schr  n  a  s  t

krans       strik    kam 

   blijf      apen         slap

eeuw        boef                knoei

Er staan leuke plaatjes in dit                           .  tijdschriftEr staan leuke plaatjes in dit                           .  tijdschriftEr staan leuke plaatjes in dit                         .  tijdschriftEr staan leuke plaatjes in dit                           .  tijdschriftEr staan leuke plaatjes in dit                         .  

schrijver

Ik heb een gedichtje           voor mijn oma.geschreven Ik heb een gedichtje              voor mijn oma.geschrevenIk heb een gedichtje           voor mijn oma.geschreven Ik heb een gedichtje              voor mijn oma.geschrevenIk heb een gedichtje           voor mijn oma.

In dat spookhuis ben ik erg          .geschrokken   In dat spookhuis ben ik erg             .geschrokkenIn dat spookhuis ben ik erg          .

Mijn vader maakt de planken met           vast.

Hij      zijn eten op. 

schatkist
schrijver
scheppen

schaduw
beschuit
geschrapt

schipbreuk
schuimen
schrobben

schrikwekkend

schrijfster
schuimen

schreeuw
schatten

schamen
schemeren

schrijven
schrift

scheurbuik
schrikkeljaar
schampen
schavuitschransen

ANTWOORDENBLAD
Woorden met sch en schr

Spelling

1
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Wat ga je oefenen? 

woorden die beginnen met sch                 
woorden die beginnen met schr

Gebruik bij het oefenen de 
uitlegkaart over woorden met sch en 
schr.

2

De                      schrijft een boek. Die jongen moest zich                   .

De zeep begint te         . Het begint buiten te                   . 

Hij hoorde een                 om hulp.  Een brief                vind ik leuk.

Hoeveel het er precies zijn, kun je                               . Dat schrijf je op in je                          . 

De                     schrijft een boek. Die jongen moest zich                  .schrijfsterDe                      schrijft een boek.   Die jongen moest zich                   .schrijfsterDe                     schrijft een boek. Die jongen moest zich                  .De                     schrijft een boek. Die jongen moest zich                   .

Hij hoorde een                om hulp.  Een brief               vind ik leuk.schrijvenHij hoorde een                 om hulp.   Een brief                vind ik leuk.schrijvenHij hoorde een                om hulp.  Een brief               vind ik leuk.schrijvenHij hoorde een                 om hulp.   Een brief                vind ik leuk.schrijvenHij hoorde een                om hulp.  Een brief               vind ik leuk.

De zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te        . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te        . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te        . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te        . Het begint buiten te                  . schuimenDe zeep begint te         .   Het begint buiten te                   . schuimenDe zeep begint te       . Het begint buiten te                  . 

Hij hoorde een                 om hulp.  Een brief               vind ik leuk.

Hoeveel het er precies zijn, kun je                               . Dat schrijf je op in je                          . Hoeveel het er precies zijn, kun je                                   . Dat schrijf je op in je                          . schriftHoeveel het er precies zijn, kun je                                   . Dat schrijf je op in je                           . schriftHoeveel het er precies zijn, kun je                                   . Dat schrijf je op in je                          . 

De zeep begint te       . Het begint buiten te                   . 

Vul de woorden in de juiste zin in. Je mag een woord maar één keer gebruiken.

schamen          schemeren            schrijfster           schatten
schrijven          schreeuw      schuimen            schrift     

schrikkeljaar         schrikwekkend         schampen         scheurbuik         schavuit         schransen

Vul de woorden bij de juiste beschrijving in.

Maak de woorden af. Vul in sch of schr. Schrijf de woorden op. 

                 atkist              aduw                  ipbreuk

ijver                   be         uit      uimen

               eppen                  ge         apt       obben

                 atkist            aduw                 ipbreuk       atkist            aduw                 ipbreuk

                   ijver                  be         uit     uimen        ijver                  be         uit     uimen

               eppen                 ge         apt     obben       eppen                 ge         apt     obben

                 atkist            aduw                 ipbreuk                 atkist         aduw                 ipbreuk

                   ijver                  be         uit     uimen                   ijver                  be         uit     uimen

               eppen                 ge         apt     obben               eppen                 ge         apt     obben               eppen                 ge         apt     obben               eppen                 ge         apt     obben

                   ijver                  be         uit     uimen

                 atkist            aduw                 ipbreuk                 atkist            aduw       ipbreuk

schrijverschrijver
scheppenscheppen geschrapt

schipbreukschipbreuk

 griezelig -                jaar met 366 dagen -

      ziekte -   even aanraken -

veel eten -    bandiet - 

schrikkeljaar
schampenschampen
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Wat ga je oefenen? 

    woorden met ng
Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met ng.

ANTWOORDENBLAD
Woorden met ng

Spelling

Zoek de fouten en verbeter ze:
   Kruis aan goed of fout.
   Onderstreep het fout geschreven woord en verbeter dit. 

1

 
 
 
 
 
 

goed fout

Maak van de letters een woord en schrijf het op. De eerste en laatste letter staan goed. 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

De zanneres kan erg goed zingen.

De koning trouwt met de koningin.

De reddin van de jongen kwam net op tijd. 

De slingers hangen in de woonkamer. 

De tweelin behangt de woning.

De sluitin van de ketting is kapot.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2 Welke woorden staan hier?  Vul in ng. Schrijf de woorden op.

 tekeni                la     zaam              di     etje

  a        stig               za      eres                he      el

rekeni               spri      en            ba      erik

s  ng  l  e  a  n 

 w  e  a  ng  n 

    r  ng  e  i  n

      a  ng  s  i  t  g  

s  p  e  ng  o  r  n    

         j  ng  o  e  n

tekening
angstig
rekening

langzaam
zangeres
springen

dingetje
hengel

bangerik

zangeres

redding

tweeling
sluiting

slangen
wangen
ringen

angstig
sprongen
jongen

4 5

6 7


