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Kijk goed naar de woorden. Kleur alle woorden met de eeuw oranje. 
Kleur alle woorden met ieuw groen. Kleur alle woorden met uw paars.

nieuws               benieuwd               leeuwin               spreeuw               ruw nieuwsgierig

sneeuw waarschuw       zenuw        stuwmeer            schreeuw         nieuwslezer

Woorden met eeuw, ieuw, uw Spelling
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Naam: Groep: 

Wat ga je oefenen? 

    woorden met eeuw
    woorden met ieuw
    woorden met uw

Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met eeuw, ieuw en uw.

1

2

woorden met eeuw woorden met ieuw woorden met uw

Wat past bij elkaar? Trek een lijn van het woord naar de goede omschrijving.3

Schrijf de woorden in de goede rij.
 leeuwin schaduw  nieuwsgierig           nieuwslezer      waarschuw             stuwmeer

benieuwd sneeuwbal  zenuwachtig           schreeuwlelijk      meeuwen             kieuwen

vrouwelijke leeuw         nerveus              soort vogel          nieuwsgierig slim en vals

 zenuwachtig            benieuwd   leeuwin                   sluw spreeuw
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ANTWOORDENBLAD
Woorden met nk

Spelling

Wat ga je oefenen? 

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

toonbank
geschenk
herdenk

denken
slavink
klanken

drankje
tweeklank
kaasplank

strijkplank
zonnebank
rechtbank

goudvink
bloedlink
surfplank

duikplank
watertank

verdenkt
vensterbank

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

1

 
 
 
 
 
 

goed fout
duikplank

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

strijkplank goudvink

surfplanksurfplank

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ik spring van de hoogste duikplangk.

De watertangk is bijna leeg.

Wij hebben in ons huis twee banken. 

De politie verdengkt hem van diefstal. 

In de vensterbangk staat een vaas.

De slang maakt een sisklank.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

drankjedrankje

kaasplankkaasplank

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

geschenkgeschenk

s  r  k  ij  l  p  a  t  nk 

 z  a  n  b  n  o  e  nk     

     r  ch  e  a  t  b  nk

    g  v  i  ou  d  nk  

  b  oe  l  i  l  d  nk    

s  f  p  l  u  r  a  nk

toonba                  de   en         dra     je

gesche                     slavi                    tweekla

  herde             kla   en                         kaaspla

overdenk
vrijstelling
rechtbank

reservebank
overwinning
eigenbelang

geschenk
koppeling
bespreking

opstelling

koppeling

verdeling

verplichting

scheiding

vrijstelling

schoolbank

vensterbank

zeilplank

wolkenbank

toonbank

blonk

ANTWOORDENBLAD
Woorden met ng en nk

Spelling
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Wat ga je oefenen? 

    woorden met ng
    woorden met nk

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

opstelling

koppeling

verdeling

verplichting

scheiding

vrijstelling zeilplankzeilplank

2 Kijk goed naar de woorden. Kleur alle woorden met de nk oranje. 
Kleur alle woorden met ng groen. 

3     Schrijf de woorden aan de goede kant. 

schoolbank          vensterbank          opstelling           zeilplank          koppeling          toonbank
wolkenbank        verdeling                 verplichting      scheiding         vrijstelling   blonk

bespreking           overwinning           watertank           vacaturebank           oogwenk

zeilplank     uitputting            frisdrank               aanrijding                 wroeging              

woorden met nk woorden met ng

vrijstelling overwinning
eigenbelangeigenbelang

geschenkgeschenk
koppelingkoppeling
bespreking

1 Welke woorden staan hier? Vul in ng of nk. Schrijf de woorden op. 

     overde                             reserveba                  gesche

   vrijstelli              overwinni               koppeli

    rechtba               eigenbela             bespreki

     overde                             reserveba                gesche     overde                             reserveba                gesche

   vrijstelli             overwinni             koppeli   vrijstelli             overwinni             koppeli

    rechtba              eigenbela           bespreki    rechtba              eigenbela           bespreki

     overde                             reserveba                gesche     overde                             reserveba                gesche

   vrijstelli             overwinni             koppeli   vrijstelli             overwinni             koppeli

    rechtba              eigenbela           bespreki    rechtba              eigenbela           bespreki

tijgerhaai

aaien
terugdraaien

taai
papegaaien

draaimolen

zaaien
omgewaaid

grasmaaierdichtdraaien

snaaien
draaien

verfraai
naaien

zwaailicht

papegaai
vlaaien

saai

kraaien

opdraaien

zwaaien

ANTWOORDENBLAD
Woorden met aai

Spelling
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In het water zwemt een                    . De boer gaat de zaadjes                       .

Vind jij dat  koekje niet te         ?       De bomen zijn                                           .

In lucht vliegen     . De dief zal voor zijn daden moeten                                     .

Iemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.

Je kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.

Deze hond kun je                     . Op de kermis gaan wij in de                                           .

verfraaiverfraai papegaaipapegaai

In het water zwemt een                   . De boer gaat de zaadjes                       .   .

Iemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.Iemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.Iemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaiergrasmaaierIemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.grasmaaierIemand moet de kraan                  .  De         staat in de schuur.grasmaaierIemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.Iemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.Iemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.

In het water zwemt een                   . De boer gaat de zaadjes tijgerhaaiIn het water zwemt een                    . De boer gaat de zaadjes                         tijgerhaaiIn het water zwemt een                   . De boer gaat de zaadjes tijgerhaaiIn het water zwemt een                    . De boer gaat de zaadjes                         tijgerhaaiIn het water zwemt een                   . De boer gaat de zaadjes 

Vind jij dat  koekje niet te         ?       De bomen zijn                                           .

In lucht vliegen  . De dief zal voor zijn daden moeten                             papegaaienIn lucht vliegen     .  De dief zal voor zijn daden moeten                             papegaaienIn lucht vliegen  . De dief zal voor zijn daden moeten                             

Iemand moet de kraan                 .  De       staat in de schuur.Iemand moet de kraan                  .  De       staat in de schuur.

Je kunt deze fout niet                               . In de auto                      we naar oma.Je kunt deze fout niet                              . In de auto                      we naar oma.terugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienterugdraaienJe kunt deze fout niet                              . In de auto                      we naar oma.terugdraaienJe kunt deze fout niet                               . In de auto                       we naar oma.terugdraaienJe kunt deze fout niet                              . In de auto                      we naar oma.Je kunt deze fout niet                              . In de auto                      we naar oma.

Vind jij dat  koekje niet te       ?       De bomen zijn                                           .omgewaaidVind jij dat  koekje niet te         ?       De bomen zijn                                           .omgewaaidVind jij dat  koekje niet te       ?       De bomen zijn                                           .omgewaaidVind jij dat  koekje niet te         ?       De bomen zijn                                           .omgewaaidVind jij dat  koekje niet te       ?       De bomen zijn                                           .

In lucht vliegen  . De dief zal voor zijn daden moeten                             opdraaienIn lucht vliegen     .  De dief zal voor zijn daden moeten                             opdraaienopdraaien

Deze hond kun je                                                 . Op de kermis gaan wij in de                          

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

2 Maak de woorden af. Vul in aai.

1

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 aai oranje. 

strooi  lawaai  plooi  oersaai draaien fraai

papegaai haaien  broeikas zwaaien gekraai knoei

tijgerhaai    grasmaaier       opdraaien       zaaien         draaimolen  aaien 
papegaaien    zwaaien             omgewaaid       dichtdraaien     terugdraaien         taai
tijgerhaai    grasmaaier       opdraaien       zaaien         draaimolen  aaien 
papegaaien    zwaaien             omgewaaid       dichtdraaien     terugdraaien         taai
tijgerhaai    grasmaaier       opdraaien       zaaien         draaimolen  aaien 
papegaaien    zwaaien             omgewaaid       dichtdraaien     terugdraaien         taai

kr         en               verfr                 papeg           

sn         en                   n         en             vl          en

dr         en            zw        licht                        s

ANTWOORDENBLAD
Woorden met ooi

Spelling
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k  a  r  n  a  k  ie  ooi      Zij doet de kanarie in de                       .   

t  n  e  n  i  oe  t  r  n  s  ooi Zij doet mee aan een                                                       .

d  e  ooi  n De sneeuw smelt, het is aan het                                      .

o ooi  v  e  g  r  e  n Zij moeten de bal                    .

w  g  e  ooi  g  e  n       Je moet afval netjes                                                       . 

1

Wat ga je oefenen? 

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

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

strooi  lawaai  plooi  oersaai kooien  toernooi

papegaai looien  broeikas strooigoed vlooien knoei

Welke negen woorden met ooi zie je hier staan? Schrijf de woorden op.2

bekertoernooi
hooi

konvooi

ingooi
plooi
mooi

vogelkooi
hoofdtooi
strooi

bekertoernooihooikonvooiingooiplooimooivogelkooihoofdtooistrooi

Maak van de letters een woord en schrijf het woord op in de zin. 3

Zij doet mee aan een                                                       .

Zij doet de kanarie in de                       .   

De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .De sneeuw smelt, het is aan het                                                       .

Je moet afval netjes                                                       . 

Zij moeten de bal                    .

kanariekooi
tennistoernooi

dooien
overgooien
weggooien

8 9

10 11


