tfu,effiù& 3

Ies

12

bijv. gebr. voltooid deelwoord zelftle en andere klank (r-ro)

Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.

¡

hele werkwoord
voltooid deelwoord

gefloten

geschat

gebrand

biivoegliik gebruikt

fluiten

schatten

branden

de gebrande pinda

o

andereHank'

zelfile klank

de geschatte afstand

het gefloten lied

voltooid deelwoord

EI

Vul het schema in
werkwoord

voltooid deelwoord

bijvoegl

ij

k gebru i kt voltooid

deelwoord

Sz

,l*n çztl.

,(*n or.l 0,

maaltijd

bereiden

lk heb de maalti¡d

handhaven

lk heb de wet

de

wet

opmeten

lk heb mijn kamer

de

kamer

opblazen

lk heb de ballon

de

ballon

begroeten

lk heb de logé

de

logé

braden

Mama heeft het vlees

het

vlees

bevrijden

lk heb de kat

de

de

o

kat

Vul van elk werkwoord eerst de verleden tijd in en
daarna het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

r bereiden

Samia's moeder ,{*nn

.l"ln

De

couscous was voor het feest.

couscous.

z aankleden De grote zussen

de zaal aan
zaal zag er feestelijk uit.

De

3

verrassen

de gasten.

We

gasten riepen 'wauw'.

De

4

uitnodigen

mensen uit om te dansen.

lVe

mensen zwierden al snel rond.

De

5 bemannen Ymke
De

6 verbranden

7 verloten

de EHBO-post
EH

BO-post had gelukkig weinig te doen.

zijnvingers aan de grill

Alleen Tygo
De

Toen
De

o

vingers hadden donkere streepjes
de organisatie boompjes

boompjes gaan de wijk nog groener maken
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o

a

Ies l0 :a extra oefenen

tWø.elir;*ffi &

oE I

spelling
Dit ga ie leren
fe leert hoe je woorden met een

Schrijf de schuingedruktewoorden als een r,yoord
met een apostrof.

t

lnde

apostrof schrijft.

ga ik naar school
r-¡-r.ññ

rJ r.ulJ

ffit

z

ln de middag gaan we op bezoek.

's morgens piano's Selma's

3

Vle bezoeken de oma van Emma

Dit moet ie weten
's morgens

4 Op woensdagkijkt

zij

naar ons uit

fe

hoort{_1].

fe schrijft's.
Let op: na de 's komt een spatie.
5

Haar oma behandelt ons niet als

piano's, Selma's

twee maal een baby.

o
6

|e hoort een lange klank aan het eind.
fe schrijft één teken: a, e, i, o, u
(piano, Selma).
In het meervoud en als bezitsvorm
schrijf je één klinker met's (piano's,

ln de winter vertelt ze ons altijd verhalen over
haar jeugd.

Selma's).

1

I

Ee

's of sl Schrijf het hele woord op.

t
O

JZomers gaan we met meer familie! naar
een groot huis.

z

Om beurten vervullen we iemand! wens.

3

fwoensdags vervullen we Esraf wens.

4 Op een marktje zoeken we naar oude
radiol

en andere rare machine!,.

5 lAvonds
tante]

genieten we van mijn

gevu lde pap ri kaf.

6 ]Taterdags

klimmen we op

Otto!

verzoek

een berg op.

Z

We schreeuwen om de

echo! van onze

stemmen te horen.

8 En Jzondags roeien we met kano! over

O

de rivier.

9

Dat was allang

Maria]

liefste wens.

Taal actief
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