e

opgaven 11 tot en met 14 horen bii een tekst

et fouten.
)es eerst de hele tekst en maak daarna de

)gaven, ln sommige opgaven staat na een zi¡ of
oord: (r. ...). D¡t betekent: zie regel '..
van Kai is bezig een heel groot
þurtfeest te organiseren. Ze heeft aan Kai
@vraagd een uitnodiging te maken voor de
Étnderen. Kai heeft een briefje geschreven dat
\{wif kopiêren en bij iedereen in de brievenbus
Wil doen. Hij moet zijn uitnodiging nog wel
\ akijken op fouten.

þmoeder

Buurtfeestl
Volgende maand is het feest op het plein!
Omdat daarom de buurt 100 jaar bestaat, komt er
een nieuw kunstwerk op het plein,. De
burgemeester komt langs om het te onthullen,
dus het is wel bijzonder. Er is ook muziek
en eten. En heel veel leuke dingen voor
kinderen! Zoals schminken, een springkussen,
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blikje gooien en nog veel meer.
Het leukste is nog dat je ook mee mag doen met
de vrijmarkt. Dan mag je op straat bijvoorbeeld
oud speelgoed verkopen waar je toch niks meer
mee doet. En dan kun je met het geld daarvan
weer dingen voor jezelf kopen. Altijd leuk,
toch? Maar als je nog een ander leuk idee hebt
om te doen, is dat ook goed. Misschien wil je een
wedstrijd houden of iets doen voor een goed doel,
of muziek maken. Als je iets leuks weet, bel dan
naar Lilka (mijn moeder) of stuur haar een mailtje'
Tel.: 06-12345678
E-mail: lilka@mail.nl
Heb je nog vragen? Dan kun je ook bellen.
lk hoop jullie allemaal te zien op het feest!
Tot dan!
Kai

)pgave

11

Omdat daarom ... plein. (r. 3 en
Welk woord moet Kai weglaten?

þes:
\
I

4)

daarom
jaar
er

)

nieuw

ç:

t
3a door op de volgende bladzijde

De opgaven 15 tot en met 18 horen bij een tekst
met fouten.
Lees eerst de hele tekst en maak daarna de
opgaven.
Felix (12 jaar)zit op basisschool De Vlieger.
Hij houdt heel erg van moppen vertellen.
Daarom heeft hij een mop geschreven voor in
de schoolkrant. Voor hijzijn mop afgeeft bij de
redactie, moet hij hem nog wel nakijken op

fouten.
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Opgave 12

12

Lees: Er is ... eten. (r. 6 en 7)
Wat kan Kai het best doen met: is?

13
14
15

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door: waren
Vervangen door: was
Vervangen door: zijn

16
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18
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Opgave 13
Kai wil de volgende zin nog in zijn tekst zetten:
Bedenk zelf maar iets!
Waar kan Kai deze zin het best plaatsen?

A
B
C
D

21

22
23

Op een keer was de meester ziek. Alle kinderen
maken lawaai en waren op de banken aan het
springen. Opeens kwam de directeur binnen en
riep boos: "Wat zijn jullie aan het doen? Zég wie
dit gedaan heeft, anders krijgen jullie allemaal
straf! "

Jantje kwam daarvoor voorzichtig naar het bord
toe en zei: "lk heb propjes naar het bord
gesmeten." Pietje keek naar de meester en zei: "lk
heb met pijltjes geschoten."
Klaasje kwam naar voren en zei brutaal: "lk heb
snippers door het raam gegooid."
En toen antwoordde de directeur: "Voor straf
moeten jullie twee uur nablijven maar alle propjes,
pijltjes en snippers in de prullenbak gooien!"
"Snippers ook meneer?", vroeg Klaasje.
"Ja, snippers ook natuurlijk!" zei de directeur
boos.
Toen kwam er een jongen binnen vol blauwe
plekken en schaafwonden en met een bloedneus.
"De directeur snauwde: "En wie ben jij nu weer?"
"Mijn naam is Snippers, meneer, Jonas Snippers",
zei de jongen.

Opgave 15
Achter:
Achter:
Achter:
Achter:

... kinderen! (r.8)
... doet. (r. 13)

Lees: Alle kinderen ... het springen. (r. 1-3)
Wat kan Felix het best doen met: maken lawaai?

... maken. (r. 18)

...vragen? lr.22l

Opgave 14
Welke belangrijke informatie moet Kai nog in

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door; hadden lawaai gernaakt
Vervangen door: hebben lawaai gemaakt
Vervangen door: maakten lawaai

zijn brief zetten?

A
B
C
D
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Opgave 16
Hoe de buurt heet.
Op welke datum en tiid het feest is.

Wat de naam van zijn vader is.
Wat zijn adres is.

Lees: Jantje kwam ... gesmeten." (r. 7-g)

Welk woord moet Felix weglaten?

A
B
C
D

daarvoor
voorzichtig
naar

toe

-----Ilt

Opgave 17

De opgaven 19 tot en met 25 horen bij een tekst
met fouten.
Lees eerst de hele tekst en maak daarna de
opgaven.

Lees: En toen ... gooien!" (r. 13-1S)

Wat kan Felix het best doen met: maar?

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door: dus
Vervangen door: en
Vervangen door: of

Een speciale zomeruitgave van een jeugdblad vraagt
kinderen om hun vakantieverhaal in te sturen. Salim

leest hierover op internet. Hij wil ook meedoen en
schrijft een verhaal over zijn vakantie. Hij moet zijn
tekst nog wel nakijken op fouten.

Opgave 18
Lees: "De directeur ...weer?" (r.21lr
Wat kan Felix het best doen met de leestekens

1

Vakantie in Turkije

in deze zin?

A
B
C
D

2

De aanhalingstekens weghalen voor: De

Elke zomer gaan wij op vakantie in Turkije. We

3

De dubbele punt vervangen door een

4

komma na: snauwde
De hoofdletter vervangen door een kleine
letter in: En

5

hebben daar heel veel familie wonen. We gaan
altijd naar mijn opa en oma. Die wonen in
Antalya. Dat is een grote stad en dat is vlak bij de

6

zee. Mijn ooms en tantes en neefjes en nichtjes

Het vraagteken weghalen na: weer
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komen dan ook speciaal naar Antalya. En oma
maakt altijd heel veel eten. Het lekkerste vind ik
de baklava. Die is heel zoet en plakkerig.
Toen we aankwamen, gingen we eerst de
cadeautjes uitpakken. papa en mama neemt altijd
iets bijzonders mee uit Nederland. Deze keer
mocht ik ook iets uitzoeken. lk dacht aan iets wat
ze daar niet hebben, dus ging ik naar de
snoepwinkel en daar heb ik een grote zak drop
gekocht. Dat kennen ze niet in Turkije. Oma zei dat
ze het wel lekker vond, maar opa vond het vies.
lk denk omdat hij het nooit eerder gegeten had.
Gelukkig had mama een cadeautje voor opa waar
híj wel blij mee was: echte Hollandse

tulpenbollen. "Hollandse tulpenbollen ?,,, vroeg
hij. "Hollandse? Weet je dan niet dat tulpen uit
Turkije komen?" Maar hij was er wel echt blij
mee. Want omdat ze hebben een klein tuintje
achter hun huis en daarirr staan altijd bloemen.
Maar nu staat er nog niets in, dus opa heeft ze
meteen geplant.
Elke dag ging ik voetballen met mijn neefjes op
een veldje vlakbij het huis van mijn opa en oma.
Maar soms was het erg warm. De zon was dan zo
heet dat de voetbal helemaal zacht werd. En ook
de zolen van mijn schoenen gingen plakken. Er
bleef allemaal gras aan vastzitten! En een keer
kwam de bal in een boom terecht. Mo, mijn kleine
neefje, klom in de boom en haalde hem eruit.

37

Over twee weken gingen we weer naar huis. En
dat was mijn vakantie.

38

Doeil

36

Ga door op de volgende bladzijde
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Opgave 19
Leesr Die wonen ... zee. (r. 4-6)
Salim wil zijn tekst zo goed mogelijk schrijven.

Opgave 24
Lees: Over twee ... huis. (r. 36)
Wat moet Salim doen met: Over?

Wat kan hij dan het best doen met deze zinnen?

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door: Die wonen in Antalya. Dat is een
grote stad. Die ligt vlak bij de zee.
Vervangen door: Die wonen in Antalya, een grote
stad vlak bij de zee.
Vervangen door: Die wonen in een grote stad,
vlak bij de zee, in Antalya.

Opgave 20
Lees: Papa en ... Nederland. (r. 11 en 12l.
Wat kan Salim het best doen met: neemt?

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door: nam
Vervangen door: namen
Vervangen door: nemen

Opgave 21
Lees: Deze keer... uitzoeken. (r. 12 en 13)

Wat kan Salim niet schrijven in plaats van: uitzoeken?

A
B
C
D

bedenken
bekijken
kiezen

kopen

Opgave22
Lees: Dat kennen ... had. (r. 16-18)

Salim wil hier een spreekwoord toevoegen.
Welk spreekwoord past het best?

A
B
C
D

De appel valt niet ver van de boom.
Verandering van spijs doet eten.
Wat de boer niet kent, dat eet hij niet.
Zijn ogen zijn groter dan zijn maag.

Opgave 23
Lees: Want omdat ... geplant. (r.24-27li

Welk woord moet Salim weglaten?

A
B
C
D

omdat
altijd
nog
meteen

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door: ln
Vervangen door: Met
Vervangen door: Na

Opgave 25
Lees: Doeil (r.38)
Het vakantieverhaal van Salim komt misschien in de
zomeruitgave.
Wat kan hij het best doen met: Doei!?

A
B
C
D

Zo laten staan.
Vervangen door: Nu weet je het,
Vervangen door: Salim
Vervangen door: Tot gauw!

