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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.33 Blok 6 week 16

de expeditie de proviand 
het logboek het kompas 

Een goede voorbereiding is het halve 
werk. 

medisch 
alfabetisch 
romantisch 
fantastisch 
allergisch

Logisch woorden (ies>isch)

Doel: Ik ken ‘logischwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Logischwoorden. Je hoort ies, maar schrijft de isch”

Tipblok Dagelijks Dictee.
De en het proviand zijn beide goed.
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Zoek de medeklinkers en vul in. Schrijf daarna het woord goed op.
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Iemand die geen voedsel eet dat van gedode dieren afkomstig is, is een vegetariër en 

is  

Een gebied waar veel toeristen naar toe gaan, noemen we 

Als iemand veel met techniek te maken heeft en er verstand van heeft, noemen we 

dit 

Als een automaat of iemand zonder nadenken iets voor je doet noem je dit

Als iets een belangrijk moment in de historie is noemen we dit 

schilderen toneelspelen 
musiceren beeldhouwen 

vegetarisch 
toeristisch 
technisch 
automatisch 
historisch

Blz.34 Blok 6 week 16

Logisch woorden (ies>isch)

Doel: Ik ken ‘logischwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Logischwoorden. Je hoort ies, maar schrijft de isch”

Ra, ra, waar komt het vandaan? 

Wij zijn kunstenaars.

vegetarisch
toeristisch

technisch

automatisch
historisch
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Blz.35 Blok 6 week 17

Maak met elk nieuw woord van vandaag een nieuwe zin. Onderstreep de letter b.

de krab 
de bieb  
eb 
het clubhuis 
objectief

Krabwoorden(p>b)

Doel: Ik ken ‘krabwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Krabwoorden. Je hoort de p maar schrijft de b.”

cafe kipsate 
rose sateetje 

Ze schenken rose in mijn 
lievelingscafe.
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Oefenopdracht

Blz.36 Blok 6 week 17

Vul de nieuwe woorden van vandaag in en zet ze in alfabetische volgorde.

de ponyclub  
de schub 
absoluut 
de rib 
de weblog

Krabwoorden(p>b)

Doel: Ik ken ‘krabwoorden’ en kan deze regel toepassen. 

“Krabwoorden. Je hoort de p, maar schrijft de b.”

sloten kanalen 
oceanen rivieren 

De schipper zei: ‘Wij varen met zijn 
tweeen over de zeeen.’

absoluut
ponyclub  
rib 
schub 
weblog
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ik verbeterNieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

drab druppel 
slabber slab 

De kwab valt van de slab en ik zwabber 
de drab op.

het Binnenhof 
Den Haag 
De ANWB 
Klokhuis 
De Volkskrant

Blz.37 Blok 6 week 118

Hoofdletters

Doel: Ik ken ‘Hoofdletters’ en kan deze regel toepassen. 

“Hoofdletters. Bij het eerste woord van een zin en namen.”

Kies een woord en speel het dobbelspel met je schoudermaatje.
1: Schrijf het woord in een zin.       
2: Maak een tekening van het woord.      
3: Leg uit wat het woord betekent.       
4: Beeld het woord uit.
5: Schrijf het woord drie keer op.      
6: Schrijf het woord zo mooi mogelijk op met kleurtjes.

Tipblok oefenopdracht: Hoofdletters.
Voor meer informatie over het gebruik van hoofdletters 

zie de Spelling Spieker.
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Nieuwe woorden

Dagelijks dictee

Oefenopdracht

Onderstreep alle hoofletters in het verhaal. 

Ellen en Michelle gingen naar Berlijn. Ze liepen langs resten van de 

Berlijnse Muur naar het museum over de Tweede Wereldoorlog. Na een 

half uur lopen, riep Michelle: ‘Kijk daar!’. Ellen zag de Brandenburger Tor en 

zei: ‘Wauw’! 

astronaut gewichtloosheid 
lancering snelheid 

Op de universiteit deed de astronaut 
onderzoek naar snelheid in de ruimte.
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Berlijn  
Berlijnse 
Hij riep: ‘Kijk daar!’ 
Zij zei: ‘Wauw!’    
de Tweede Wereldoorlog

Blz.38 Blok 6 week 18

Hoofdletters

Doel: Ik ken ‘Hoofdletters’ en kan deze regel toepassen. 

“Hoofdletters. Bij het eerste woord van een zin en namen.”

Tipblok oefenopdracht: Hoofdletters.
Voor meer informatie over het gebruik van hoofdletters 

zie de Spelling Spieker.
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Oefenopdracht

schoor + steen = schoorsteen

  +   = 

  +   = 

  +   = 

  +    = 

Lijmwoorden. Het woord rugtas bestaat uit twee delen: rug+tas=rugtas.
Nu jij met de nieuwe woorden van vandaag.

eigen woorden1                   3 

2                   4 

Z 

Dicteer        Dictee

1.
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4.
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12.

13.

14.

15.

Z1

Z2

Ik steek de kaars aan met een lucifer. 

Mijn elleboog is eigenlijk alweer beter. 

We maken een kringetje van jongens en meisjes. Schrijf op: kringetje. 

Wij stoppen nu met de woorden en schrijven daarna de zinnen. Schrijf op: wij stoppen. 

De verdachte kreeg een eerlijk proces in de rechtbank. Schrijf op: proces.

De voetballers raken uitgeput in de verlenging. Schrijf op: verlenging. 

Wij zitten samen in de klas. Schrijf op: wij zitten. 

Ik heb een grote sleutelhanger aan mijn fietssleutel. Schrijf op: sleutelhanger.

Ik verlang naar de feestdagen.

Ik bestel een schijfje citroen bij mijn frisdrank. Schrijf op: citroen.

Wij wonen vlakbij het centrum. Schrijf op: centrum. 

De ceremonie vond plaats in de kerk. Schrijf op: ceremonie.

Ik De gevangenis zit overvol. Schrijf op: gevangenis.

Doe roze lippenstift op mijn lippen. Schrijf op: lippen. 

We hebben altijd schijfjes komkommer bij het avondeten. Schrijf op:  komkommer.

Wij vliegen over de oceaan. Schrijf op: oceaan.

Ik pak de plakken vleeswaren uit de koelkast. Schrijf op: plakken

Blok 3: Chinese letter-, Centwoorden (s - c) & Dubbelzetter

Dicteer        Dictee
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Hij zei: ‘Wij combineren de voetbalwedstrijd met een uitstapje naar het 

Techniekmuseum.‘ 

Berlijn is een toeristische trekpleister. 

De mappen zijn alfabetisch geordend. Schrijf op: alfabetisch. 

Emma gaat vanmiddag weer helpen bij de ponyclub. Schrijf op: ponyclub.  

Ik ben allergisch voor noten. Schrijf op: allergisch .

Mijn vader is ontzettend technisch. Schrijf op: technisch. 

Zij komt uit Berlijn, dus is ze een Berlijnse. Schrijf op Berlijnse.  

Als je iemand heel goed kent, is het soms moeilijk om objectief te blijven bij een beoordeling. Schrijf op: objectief.  

We hebben een feestje in ons clubhuis. Schrijf op: clubhuis.  

Daar mogen jullie absoluut niet bij in de buurt komen! Schrijf op: absoluut.  

Hij houdt iedere dag zijn weblog bij. Schrijf op: weblog. 

Ik schreef al automatisch mijn eigen naam op het blad. Schrijf op: automatisch. 

De Gouden Koets stopte op het Binnenhof. Schrijf op: het Binnenhof. 

Ik kijk iedere avond naar het programma Klokhuis. Schrijf op: Klokhuis. 

De maan schijnt, de rozen staan in de vaas en de kaarsjes zijn aangestoken, wat romantisch! Schrijf op: romantisch.  

Mijn vader leest iedere dag De Volkskrant. Schrijf op: De Volkskrant. 

Er lag een bom uit de Tweede Wereldoorlog in de tuin. Schrijf op: de Tweede Wereldoorlog. 

Blok 6: Logisch- Krab & Hoofdletterwoorden




