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Woorden met str- 

 

straat   straf   streep  stroom 

strak   struik   streek  strijd 

straal   stram   stroop  strop 

struis   strofe   strooi   stro 

strik   strijk   strek   stroef 

 

 

De Belgische staat.  Ik woon in een straat. 

De staf van de Sint.  De meester geeft straf. 

De oude stoomtrein.  De elektrische stroom. 

Ik steek met een mes.  Ik woon in een streek. 

Stop!     Een strop om je hals. 

Ik stik van de dorst.  Een strik in je haar. 

Een mes van staal.  Een straaltje water. 

De stam van een boom. Ik ben stram en stijf. 

 

 

stroom – stromen   straf - straffen 

streek – streken    strop - stroppen  

straat – straten    stram - stramme 

straal – stralen    strik – strikken 
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Woorden met spr- en spl- 

 

spraak  spreek  sprot    spleet    splitsen 

spreeuw spriet  spruit    splijt    spleten 

spreuk sproei  spreid   split     splinters 

sprei sproet      splinter    splijten 

 

 

De spaak van mijn fiets.  Ik verzorg mijn uitspraak. 

Je spot met mijn vriend.  Sprotjes zijn visjes. 

De dokter geeft een spuit.  Spruitjes zijn groenten. 

 

 

De spreeuwen vliegen over het veld. 

Op mijn bed ligt een sprei. 

Mijn vriend heeft veel sproetjes. 

In de turnles spreiden we onze armen. 

 

 

We kruipen door de spleet in de rotsen. 

De bliksem splijt de boomstam. 

Mijn zus heeft een split in haar jurk. 

Ik heb een splinter in mijn duim. 
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Woorden met schr- 

 

schraag  schroef   schrik 

schrijf  schreeuw   schraal 

schrei  schrob   schrap 

schrijn  schroom   schrok 

 

   schrift  schrijven  

   schreef  schreven 

   schrijf schrijven 

   schroef schroeven   

 

Op school moeten we veel schrijven. 

Ik heb geen schrik voor de hond. 

In de verte schreeuwt een meeuw. 

Die auto is alleen goed voor het schroot. 

De schroef van het schip trilt. 

Het klein kindje schreit. 

Ik schrob de vloer proper. 

Het waait zo hard dat we ons schrap moeten zetten. 

Op een schraag liggen twee planken. 

Met een schroef schroeven we ze aan mekaar vast. 

De weide ziet er maar schraal uit. 

Ik ben geschrokken van dat lawaai.  
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Woorden met zw- 

 

zweet  zwak   zwaai    zwart   zweer 

zwijg  zwaar  zwem   zwoel   zwaan 

zwijn  zweef  zweep  zwam 

 

zwaard  zwaardvis   

zwaluw  zwaluwstaart  zwaluwnest 

zwanger  zwangerschap 

zwart  zwartharig 

zwerf  zwerfhond   zwerfster  zwerver 

 

Een zweefvliegtuig zweeft door de lucht.  

De piloot zweet van de warmte.  

Toch is zijn werk niet zwaar.  

De lucht is erg zwoel.  

Nu is de wind nog zwakjes, maar straks zal het onweren.  

Beneden in de wei liggen zwijntjes.  

De piloot zwaait naar de boerin die in haar zwembad zwemt.  

Midden in het kroos ziet hij twee witte zwanen en één zwarte zwaan. 

 

   zweet  zweten  zweer  zweren   

   zweep  zwepen  zwak  zwakke 

   zwaar  zware   zwem  zwemmen 
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Woorden met tr- 

 

traan  tree  tram  trap  trein  trui 

troep  traag  trek  troef  trouw  troon 

trom  tril  treur  tref 

 

tram  trammen  troon  tronen  

trek  trekken  traag  trage 

trap  trappen  traan  tranen 

trom  trommen 

tros   trossen 

 

treur          treuren getreurd treurt  treurde treurmars 

trein          treinen  treintje treinrail treinspoor treinongeluk 

 

Een troep soldaten reist met de trein.  

Wij trekken een warme trui aan.  

Wanneer mijn zus trouwt treuren we niet.  

Een tree is maar één trap.  

De tram rijdt traag over het tramspoor.  

De muzikanten trommelen op de trom.  

De koning zit op zijn troon.  

Een traan trilt in haar ogen. 

  



AVI 3                                                                                                                                                                         6                                                                                                                                                                                                                                              
 

Woorden met vl- en vr- 

 

vlees vlok   vlieg   vraag   vrij 

vlies vlag   vloei   vroeg   vrees 

vlug vlier   vlaag   vrek   vries 

vloed vlek   vlas   vroom  vrouw 

vloer vlak   vlam   vriend 

vlot vla   vloot  

 

vlug  vlugge  vlugger  vlugst 

vlek vlekje  vlekken 

vrouw vrouwen  vrouwtje  vrouwelijk 

 

 

De slager snijdt het verse vlees.  

Een druppeltje bloed valt op de vloer.  

Twee vliegen vlogen er rond.  

De vrouw van de slager neemt vlug een  

vliegenmepper en slaat de vliegen  

dood.  

Met een doek wrijft ze een bloedvlekje weg.  

Je kunt dat wreed vinden maar in een slagerij moet het proper zijn. 
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 Woorden met dr- 

 

draad draf   druif   drie 

draag draai   droog   draak 

drop drijf   drug   dreun 

dreig dreef  draaf   droom  

 

drie drietal  drievoud  drievoudig   

droog droogstel  gedroogd 

 

druif druiven  draaf   draven 

drijf drijven  dreef   dreven 

 

De draad van het droogrek is doorgebroken.  

In mijn droom zag ik drie draken.  

De paarden draven door de wei.  

De boot drijft op het water.  

Wij wandelen in een dreef.  

Ik draag een zware valies.  

Druiven moeten zoet zijn.  

Hij slaat op de drums.  

Wij draaien in het rond.  

Ik lust graag zoute drop. 
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Woorden met st- 

 

staal steen  stuur   staf 

stam ster   stem   staan 

staaf star   steel   stop 

staat stook  stak   steek 

stout stijf   stel   steeg 

 

stoel steil   steun   stap 

         stier stiel   stoep   stoet 

         stijg stal   stoof   stik 

         stad stoot   stil   stom 

         stip stok   stoei   stoer 

 

stoel stoelen  stoeltje 

stoei stoeien  stoeit 

 

De stoel staat op de stoep. 

Met een stok stoot hij de stier. 

De stoet trekt door de stad. 

Hij staat stil. 

Er ligt stof op de stoel. 

Het vliegtuig stijgt steil. 
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Woorden met bl- 

 

blok blad   bloot  blaas 

blauw blik   blaf  bloed 

blij blaar   bluf  bloem 

bloes bleek  blijk  bles 

 

bloei blaam  blijf     

blos blut   blus 

  

bloem bloemen  bloemblaadjes verbloemen 

bloed bloed  bloederig  gebloed 

bebloed bloeddorstig bloedworst   

bloei bloeien  gebloeid 

blaf blaffen  de hond blaft 

 

De bloemen staan in bloei. 

Een blaar op mijn voet. 

Een blos op je wangen. 

Ik verblijf in een hotel. 

Er is wat bloed op je bloes. 

Ze ziet erg bleek vandaag. 

De brandweer blust. 

Onze hond blaft veel. 

Ben je blij? 
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Woorden met br- 

 

braaf brief   brok   bril 

broer breed  brood   brug 

broek braad  bron   braam 

breek brom  bres   bries 

bruut bruid  broos   brem 

breuk brak   bros   brul 

braak brui 

 

bril brillen  brilletje 

brul gebrul  een brullende leeuw 

broek broeken  broekje 

 

Het water bruist. 

Mijn bril breekt.  

Mijn broer staat op de brug. 

Ik eet bruin brood. 

Die man is een bruut. 

Een bres in de dijk. 

Is die jongen braaf? 

Ik breek een tas. 

Mijn broek is te breed. 
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Woorden met fl- en fr- 

 

fles flauw  fluit   flap 

flop fluim   flat   flits 

fris fruit   fret   fries 

fraai friet   Frank   Frans 

 

fluit fluiten  fluitje   gefluit 

fruit fruitschaal  fruitmand  fruitsap 

fles flessen  flesje   

fris frisjes  verfrissen 

 

Na frieten drinkt vader graag een flesje fris bier. 

Ik eet liever een stuk fruit. 

Dat meisje kan goed fluiten. 

Frank gaat naar de markt. 

 

Mijn vriend woont op een flat. 

Dat vind ik maar flauw. 

Weet jij wat een fret is? 

Ik drink elke morgen fruitsap. 

Aan die fruitboom hangt er een peer. 

In een flits zag ik hem. 

Wat is die film een flop! 
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Woorden met gr- en gl- 

 

graag gram  graf   glad 

grot graat  Griek   gleuf  

groei graad  greep   glim 

groen grijp   groet   gluur 

grijs grom  graaf   glas 

gras gruis   griet   glijd 

groep gril   grauw  gloed 

grap graan  groef   glans 

griep groot  grot 

 

groei groeien  gegroeid  vergroeien 

grot grotten  glijd   glijden 

gras grassen  graf   graven 

gleuf gleuven  groef   groeven 

 

 

   De gloed van het vuur glimt in de nacht. 

   Het graan groeit tussen het groene gras. 

   Ik heb griep en gloei van de koorts. 

   Onze grote, grijze kat gromt en grolt.  
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Woorden met kl- 

 

kleed klok   klein   klap 

kleur klad   klop   klier 

klei klaar   Klaas   klauw 

klim klep   kleef   kloek 

klem klam   klink   klomp 

klank kloof   klaag   klas 

 

kleed kleedje  gekleed  kleden 

klein kleiner  kleinst  verkleinen 

klas klasje  klassen 

kleur kleuren  kleurig 

verkleuren kleurtje  inkleuren 

 

De klas is erg klein. 

Mijn zus heeft een kleurig kleed aan. 

’s Avonds komt Klaas Vaak. 

Er kleeft iets op je hemd. 

Ik ben klaar met mijn werk. 

Potten van klei zijn mooi. 

We klimmen in een boom. 

De poest heeft klauwen. 

Met een klem vang je muizen. 
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Woorden met kn- en kw- 

 

knie knul   kwaad  kwijt 

knol knor   kwal   kweek 

knoop knus   kwaal   kwab 

knop knoei  kwiek   kwik 

knaag kniel   kwel   kwam 

 

 

knik knikken  geknikt  knikten 

knoei knoeien  geknoeid  knoeiden 

kwal kwalletje  kwallen 

kweek kweken  kwaal   kwalen 

knoop knopen  knaag  knagen 

kneed kneden  kwaad  kwade 

 

 

Ik ben de knoop kwijt van mijn jas. 

Moeke is kwaad omdat ik knoei. 

Knijpen doet pijn. 

Onze hond knaagt aan een been. 

We zitten knusjes naast elkaar.  

Een vuurwerk geeft harde knallen. 

  



AVI 3                                                                                                                                                                         15                                                                                                                                                                                                                                              
 

Woorden met kr- 

 

kraag kruis   krul   kraak 

kreet kroon  kraai   krijg 

kraal kruip  kriek   kruit 

kroos krak   krijs   krap 

krot kram  kruid   krab 

kreuk krijt   kruk   krop 

 

kruis kruisen  kruisje  gekruist 

kruisweg kruisboog  kruistocht  kruisteken 

kruisbes kruisweg 

kruid kruidje  kruiden  gekruid 

kruidig kruidtuin     

 

 

     Het krijt krast. 

     De kraai krijst. 

     De krab kruipt. 

     Het krot kraakt. 

     De kruk in een kroeg. 

        Een kras op de kroon. 
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Woorden met pl- en pr- 

 

plaat pleit   prijs   prul 

plek pluis   proef   prik 

plat plug   prof   pruik 

plein plot   preek   prop 

plas pluim  praat   praal 

pluk plooi   pruim   prooi 

plus plan   prei   priem 

ploeg plak   pret   pruil 

plaag plof   prins   pruts 

 

        plein       pleintje         pleinen 

        pluim       pluimen         pluimpje 

        plan       plannen         plannetje 

        pruim       pruimen         pruimpje 

        priem       priemen         priempje 

        ploeg       ploegen         ploegmes 

                          prijs                  prijsje  prijskaart 

 

An plaagt Els. Dat is niet prettig. 

We plooien een blad papier. 

Twee plus twee is vier. 

We eten graag preisoep. 
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Woorden met sn- en sp- 

 

snel snob   spel   spil 

snaar snik   spin   spaak 

snuit snor   spoor   spook 

snap snoet  spijt   spijs 

snauw snok   spul   spier 

snee snoek  spaar   speur 

snij snoep  span   spat 

snuif snot   spek   speer 

sneeuw snoei  spar   spies 

 

sneeuw sneeuwen  gesneeuwd  sneeuwman 

snel sneller  snelste  versnellen 

 

   spaar sparen  spoor   sporen 

   speer speren  spaak   spaken 

   speel spelen  snaar   snaren 

   spin spinnen  spar   sparren 

   spat spatten  snik   snikken 

 

De spaken van mijn fietswiel.  

De hond snuift aan het spek. 

De sneeuw versiert de spar. 
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Woorden met sl- en sm- 

 

slaap slot   smal   smid 

slee sluis   smeek  smaak 

sloot sleet   smeer  smul 

sla slijk   smet   smeet 

slop slak   smout  smoes 

slim slof   smoes  smoor 

slok slag 

slaag sloep  slap   slijp 

 

   slaap slapen  sloot   sloten 

   sleep slepen  smeek  smeken 

   smaak smaken  smeer  smeren 

 

smoor smoren  slijp   slijpen 

smoes smoezen  sluis   sluizen 

slaaf slaven  smul   smullen 

slok slokken  slap   slappe 

 

De sluwe vos slaat zijn slag. 

De smid smeedt het ijzer. 

De slaag is erg sluw. 

Ik smul van de sla. 
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Eenlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (1) 

 

strak  perst  herfst  liefst  jurk  kerst  trots 

stroom strand eerst  dienst kalf  krant  kunst 

arts  prins  worst  korst  wolf  start  oogst 

struik  dwars  straf  angst  wolk  minst          kraai 

 

glans  zelfs  berg  steek  straks zwerf  plaats 

grens  markt  elk  straat  plant  sport  kraak 

vorst  kracht storm  schrik  koorts denkt  morst  

stroop schelp arm  streep vracht kurk  maart 

  

Ziek 

 

Oh, wat voel ik me ziek. Als ik hoest, doet het pijn in mijn borst. 

Mama neemt de koorts op. ‘Jij blijft in bed’, zegt ze.  

‘En ik bel eerst de arts op. Ik heb het liefst dat hij straks komt.’ 

Mijn bed staat dicht bij het raam. Zo kan ik een groot stuk van de straat 

zien. Het is herfst. De struik voor mijn raam wordt al bruin. Wat is het stil op 

straat. Ik kijk naar een wolk die in de lucht drijft.  

Hé, wat is dat voor een soort streep? ‘Mama’, schreeuw ik. Mama stormt de 

trap op: ‘Wat is er? Ik schrik me rot.’ 

‘Kijk mama, er vliegt een eend in de lucht. En daar, daar zie ik er zelfs drie.’ 

‘Zo hoort het toch ook in de herfst’, lacht mama. ‘Hé, ik wou dat die arts 

kwam. Want ik moet nog naar de markt.’ 

Terwijl mama praat, gaat de bel. Het is de arts. Hij ziet snel wat er scheelt. 

‘Griep’, zegt hij. 
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 Eenlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (2) 

 

als  hoofd  stoel  zult  werd  wist  broer 

heeft  lucht  valt  last  want  soort  buurt 

wordt  dorp  wacht  nest  iets  hard  duurt 

zich  ligt  arm  rust  ons  stuk  melk 

eens  hond  half  slaapt erg  vraagt mocht 

 

groeit  niets  vindt  haast  helpt  

haalt  ging  denk  sport  sinds 

hoeft  zelf  fiets  bruin  sprak 

meest kunt  roept  draagt acht 

rechts lang  denkt  feest  straks 

 

Feest op straat (1) 

 

Eens per jaar is er een groot feest in ons dorp. Dat is 

steeds in maart.  

Na kerst denk ik al aan de maand maart.  

Eerst was het feest in een tent. Maar die werd te klein.  

Nu doen we het op straat.  

Voor het feest start, is er veel te doen.  

Eerst maakt de buurt de straat schoon.  

Dan plant men bij elk huis een vlag in de grond.  

Daaraan kun je zien dat er iets aan de hand is.   
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 Eenlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (3) 

 

staaf  kant  neemt stroom soms  paard  steen 

steeds bleef  trein  twaalf moest woord voelt 

school straat  draait  brand  grond  gras  vriend 

groot  vlees  fles  slaat  drie  maand groen 

eerst  kwaad groep  trekt  werk  krant  herfst 

 

 

vaart  hand  speelt stel  hoeft 

vloog  vroeg  kans  prins  kort 

blik  stond  legt  hulp  noord 

grot  straal  slecht  klink  streng 

kust  kerst  sterk  stak   spant 

 

Feest op straat (2) 

 

In maart is er altijd een feest bij ons in het dorp.  

Om acht uur gaat het feest van start.  

Elk kind uit de buurt mag meedoen. Je doet een spel met een bal.  

Of je rijdt een stuk op een paard.  

Als je sterk bent, is er nog een leuk spel: ‘Wie trekt het hardst?’  

Je neemt het eind van het touw in de hand.   

Er is nog een kind dat het touw vast heeft.  

Als de bel gaat, trek je zo hard je kunt.  

Wie wint, krijgt een prijs.  

Er is erg veel te doen op die dag.  

En je hoeft een keer niet vroeg naar bed.  

Feest op straat, dat is gaaf! 



AVI 3                                                                                                                                                                         22                                                                                                                                                                                                                                              
 

 Eenlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (4) 

 

worst   werkt   verft   vangst        vangt 

dorst   markt   kerft   langst        zingt 

vorst   harkt   werft   bangst        hangt 

korst   hurkt   sterft   hengst        mengt 

morst   merkt   erft   angst 

borst         jongst 

 

barst   fijnst   poetst  melkt         hoogst 

duurst  dunst   fietst   kalkt         laagst 

eerst   minst   schaatst  balkt         vaagst 

voorst  kleinst  laatst   bulkt         oogst 

verst   bonst   kaatst           leegst 

perst   gonst   ketst 

   danst   botst 

   wenst   heetst 

   gunst 

   kunst 

 

liefst   domst  hoogst  ruwst 

diepst  volst   kortst   knapst 

armst   dolst   sterkst  lichtst 

warmst  geelst  grootst  dunst 
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 Eenlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (5) 

 

flink   plank   kring   slurf      schaaft 

klink   slank   dring   slang      schuift 

blink   blank   dwing   slank      stuift 

drink   klank   dwong  slink      kluift 

drank   flank   dwang  slonk      proeft 

dronk   Frank   stang   slecht      stoft 

 

prins   prent   slaapt  knijpt      klopt 

plons   krent   sleept  knoopt     klapt 

spons   krant   sluipt   knipt      kruipt 

frons   plant   slipt   knapt          druipt 

Frans   klant   glipt   snapt      snoept 

krans   kreunt  grijpt   stapt      trapt 

glans   klont   slijpt   stopt      propt 

 

plakt   trekt   speelt  blaast     blaft 

plukt   breekt  spoelt  blust      bluft 

drukt   steekt  smelt   pluist      blijft 

prikt   staakt  smult   plast      drijft 

knikt   smaakt  krult   kwast      draaft 

snikt   kwaakt  brult   krast      graaft 

slikt   kraakt  trilt   proest     proeft 
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 Eenlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (6) 

 

strak   perst   herfst   liefst      jurk 

strand  eerst   dienst  kalf      arts 

worst   korst   wolf   struik      dwars 

angst   wolk   kerst   trots      glans 

berg   krant   kunst   grens      markt 

 

start   oogst   vorst   kracht     storm 

broers     stroop  schelp  arm      steek 

zwerf   plaats  vreemd  straat      plant 

kraak   maart   schrik   koorts     denkt 

kraai   streep   vracht  kruk      spreeuw 

 

grond   drenkt  bracht  streek     spreekt 

vliegt   herfst   slechts  strak      kerst 

strengst  kwaadst  steeds  eerst      langst 

strooit  groeit   schrijf  schroot     schools 

rechts  vriend  straal   vraagt     groots 

 

struis   krant   borst   proest     koorts 

struik   drijft   schrikt  stormt     scheelt 

spreekt  spreid  bangst  drang      schroeft 

krans   troept  pracht  graaft     drijft 
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 Tweelettergrepige woorden samengesteld uit twee 

zelfstandige naamwoorden (1) 

 

maandag  broekriem  dagboek  handvat 

melkboer  tentstok  handschoen marktkraam 

fietsbel  fietsstuur  schoolboek  mensaap 

tuinstoel  straatsteen  hoofdluis  mistlamp 

 

dakpan  bakpan  brandstof  huisdeur 

klapstoel  vloerkleed  neushoorn  waslijn 

naambord  huisman  pakhuis  kaartspel 

speelplaats  vloeistof  marktvrouw grasveld 

 

voertuig  brandweer  bloemkool  vliegtuig 

goudvis  schoolplein  eenmaal  oorring 

rolschaats  feesttent  sneeuwman viskom 

tuinpad  dorpsplein  balpen  tuinhek 

 

Verveel jij je ook? 

‘Oe-waa’, gaapt Noor, ‘ik verveel me.’ Ze ligt op haar buik in het grasveld. 

Mama kijkt op van haar leesboek. ‘Waarom ga je niet naar Fen?’ vraagt ze. 

‘Omdat het maandag is’, zegt Noor. ‘Dan moet Fen na schooltijd naar de 

fluitles.’ ‘Oh’, zegt mam. Ze zakt weer weg in haar tuinstoel. Het is doodstil 

in de tuin. ‘Mam’, vraagt Noor. ‘Breng je me naar het zwembad?’ ‘Zeur niet, 

Noor’, zegt mama. ‘Ga wat doen. Schrijf een stukje in je dagboek. Of 

rolschaats naar het schoolplein.’ Noor staat op. Ze trekt boos aan de waslijn. 

En ze schopt een keitje van het tuinpad. Ze gaat naar de goudvis, haar 

huisdier. Hij tuit zijn mond, net of hij trompet speelt. ‘Verveel jij je ook zo?’ 

vraagt Noor. De goudvis hangt stil in de viskom. Hij kijkt naar Noor en dan… 

echt waar… knipoogt hij naar haar! 
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Tweelettergrepige klankzuivere woorden (1) 

 

trompet erop  welkom portier omdat onzin  

album marmot persoon portret terwijl partij 

indruk kermis daarmee spontaan daardoor uitleg 

miljoen normaal waarom wanhoop vandaag luilak 

 

toekomst kwartier nogal  insect  eenmaal aanval 

hoewel uitkomst ontstaan orgaan opstaan aantal 

pardon onjuist vanuit toeval  vanzelf aanrecht   

eraan  onrust vanzelf uitspraak daarbij kantoor 

afval  kermis elkaar doorheen aandacht garnaal 

atlas  intocht afspraak slagroom fornuis buurman 

 

Mijn marmot 

Ik wilde al heel lang een huisdier. Een hond of een kat leek me wel leuk. 

Maar wat kreeg ik? Een marmot! Eerst vond ik haar nogal een lui beest. Tot 

mijn wanhoop sliep ze heel de dag. Ik had de indruk dat dit een miskoop 

was. Maar nu, na een jaar, weet ik meer. Mijn marmot is geen dom dier, dat 

is onjuist. Ze lijkt een luilak, maar dat is niet zo. Een marmot is nou eenmaal 

een nachtdier. Daarom slaapt ze heel de dag. Als het nacht wordt, is ze weer 

van de partij. Ze vindt het leuk als ik haar oppak. Dan zit ze rechtop in mijn 

hand. Ik noem haar Marloes. Mijn buurman heeft ook een marmot. Soms zet 

ik ze een kwartier bij elkaar. Dan lijkt het wel kermis in de bak. Vooral als je 

ze een bal geeft. Je ziet, een marmot is een leuk huisdier. Je hebt er niet 

veel afval van. Maar wel veel lol. Kortom, ik wil Marloes voor geen miljoen 

meer kwijt. 
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 Tweelettergrepige woorden met een middencluster 

van twee of meer medeklinkers 

 

varken      dichter      mosterd  simpel

     masten      dochter      ergens  snurken

     verder      kerken      mensen  telkens

     donker      bonken      onder  worstel

       

pesten  handen  parken  aarzel      renden 

honger  koster  schelpen  donker      trechter 

kachel  kurken  richten  anker       tochten 

achter  vlinder  raadsel  matroos      vochten 

 

imker   winkel  portret  donker      werken 

fietsen  bliksem  tenger  wachten      korsten 

helpen  harken  meester  vechten      durven 

 

Bang in de schuur 

 

Soms ruim ik onze schuur op. Dat doe ik om mijn vader te helpen. Hij fokt 

varkens en heeft het heel druk. De schuur ligt vol oude spullen: tenten, 

masten van de boot, manden met kurken, een trechter, harken en een oude 

kachel. Het is vrij donker in de schuur want de lampen zitten onder het stof. 

Ook de wanden zijn erg stoffig. Je hebt er dus snel vieze handen. Mijn broer 

Mijndert durft er niet eens meer in. Laatst vroeg vader hem de tenten te 

pakken. Hij schuifelde wat door de schuur. Ergens moesten die dingen toch 

liggen. Opeens hoorde hij een hoog gegil. Hij schrok zo, dat hij ook gilde. Als 

de bliksem rende hij naar buiten. Toen vader het hoorde, moest hij lachen. 

‘Ach’, zei hij, ‘dat is toch simpel. Je hebt vast op een muis of een rat getrapt.’ 

Toen Mijndert dat hoorde, werd hij nog banger. Nu is hij met geen stok meer 

de schuur in te krijgen. 
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Tweelettergrepige woorden met een onbeklemtoonde 

tweede lettergreep 

 

deuren  geiten  twijfel  boeken      zoemen 

schijnen  bijbel   beitel   huilen      duiken 

vieren  meiden  hoepel  moeten      duimen 

tijden   hoeken  kietel   tuinen      gieren 

 

leuker  moeder  voeren  voeten      zwieren 

dieren  zoeken  wielen  schuilen      stieren 

lijden    sleutel  boeren  proeven      stoepen 

kieren  doeken  pieten  ruilen       kuilen 

 

zeiden  noemen  feiten   hoeven      hoesten 

poeder  roepen  keuken  voelen      kolken 

liever   toeter  zeuren  mouwen      keuken 

pieper  voeder  mieren  geuren      bieten 

 

Onweer 

Deze week ging ik met mijn moeder naar het zwembad. Tegen vieren 

fietsten we door het bos naar huis terug. Terwijl we in het bos reden, werd 

het donker. ‘We moeten wat harder fietsen’, zei mijn moeder. In de verte 

hoorden we de donder en zagen we de bliksem. We reden steeds dieper het 

bos in. Toen kwam de regen en ik was in een oogwenk kletsnat. Het werd zo 

erg, dat we moesten stoppen. Ik werd bang, ik kon wel huilen. Ook bij mijn 

moeder zag ik twijfel. ‘Ga op je hurken zitten’, zei ze. ‘Kruip maar in elkaar 

en maak je heel klein.’ Terwijl ik daar zo zat, dacht ik aan de dieren. Zouden 

zij ook een schuilplaats zoeken? Werden de weiden niet te nat om er nog 

voedsel te vinden? De geiten bij ons thuis schuilen altijd als het onweert. 

Toen ik daaraan dacht, werd mijn angst minder. Na een laatste harde klap 

klaarde de lucht op. De bui trok verder en we stapten op onze fietsen. 
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Tweelettergrepige woorden waarvan de tweede 

lettergreep een onbeklemtoond achtervoegsel is 

 

vlekje   straatje  voetje  kraantje      naampje 

jasje   oogje   dakje   spuitje      doosje 

plakje  haartje  zaagje  kraagje      mutsje 

pakje   mensje  feestje  vormpje      stoeltje 

 

duimpje  blaadje  teentje  netje       bakje 

visje   mandje  tuintje  wolkje      dopje 

oortje   diertje  kopje   lichtje      popje 

Koosje  eindje  raampje  ventje      armpje 

 

huisje  kiertje  bakje   zoentje      broekje 

nichtje  armpje  mondje  lesje       mesje 

lampje  kaartje  stukje  poosje      blaadje 

vriendje  boompje  grapje  dropje      vorkje 

 

Grapje 

‘Vandaag word ik zes’, zegt Bas. ‘En morgen mag ik mijn feestje 

vieren. Kijk eens hoeveel pakjes ik kreeg! Dit dagboek kreeg ik van 

mama.’ Maartje draait het boek om en om. ‘Wat een klein boekje’, mompelt 

ze. ‘En kijk’, zegt Bas, ‘een echte zaag.’ ‘Noem je dat een zaag?’ zegt 

Maartje. ‘Ik vind het meer een zaagje.’ Bas doet net of hij het niet hoort. 

‘Schuif eens een stukje op’, roept hij. ‘Je zit bijna op het kaartje van oom 

Kees. En hier, dit vind ik het fijnst. Een echte zaklamp, voor in de tent.’ 

Maartje houdt de lamp een eindje van zich af. ‘Mooi lampje’, zegt ze. ‘Maar 

wel klein.’ Nu wordt Bas boos. Hij geeft Maartje een duwtje. ‘Au!’ schreeuwt 

Maartje. ‘Naar ventje! Waarom geef je me nou een klap?’ ‘Noem je dat een 

klap?’ roept Bas. ‘Een klap? Haha. Dat was geen klap, maar een klapje!’ 
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 Herhaling 

 

het   kool   ontstaan  zon       onder 

meester  uitkomst  wanhoop  wacht  eraan 

ons   niet   oud   eens  vlinder 

bonken  uitleg   verder  mes  mis 

sap   niets   zeuren  liever  deuren 

 

ziet   miljoen  arts   haalt  kermis 

meiden  voedsel  toekomst  pieten bos 

kietel   laat   fietsbel  doen  sinds 

wielen  kantoor  partij   wolf  feiten 

Paul   struik   baas   straf  speelplaats 

 

De baas van de zandbak 

 

Roosje, het nichtje van Paul, speelt in de zandbak. Ik maak een kasteel in de 

zandbak, denkt Paul. Maar eerst moet Roosje eruit.  

‘Roosje’, zegt hij, ‘moet jij niet naar je moeder?’  

‘Nee’, zegt Roosje en speelt verder. 

‘Roosje, weet jij wie er in die struik woont?’ 

‘Nee’, zegt Roosje. Ze kijkt niet eens op. 

‘Daar zit de wolf in’, roept Paul.  

Roosje zit achter een berg zand en kijkt Paul aan.  

‘De wolf is mijn vriend’, zegt ze. 

Mislukt, denkt Paul. 

‘Zeg, Roosje. Weet je dat er een heks in onze schuur woont?’  

‘Ja’, zegt Roosje. ‘Heksen zijn lief.’ 

Weer mislukt. Hoe krijgt hij dat kleintje weg? 
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 Tweelettergrepige woorden 

 

ballen  kippen  schoppen  wekker 

potten  huppen  flessen  bakker 

lessen   pennen  plassen  koffer 

putten  bakken  stoppen  bitter 

 

dapper  blussen  messen  binnen 

lekker  proppen  rokken  katten 

kapper  spellen  lippen  zeggen 

schipper  vlokken  pannen  bussen 

 

 

vlaggen  spetters  vlotten  spullen 

karren  slikken  stokken 

 

 

De kapper 

 

Bennie wil naar de kapper.  

Hij is zijn blonde krullen beu. 

Bennie wil graag heel kort haar, 

maar zijn moeder vindt krullen leuker. 

Nu speelt zijn vriendje voor kapper. 

Het vriendje blijft net zo lang knippen tot  

alle krullen op de grond liggen. 
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 Drie of vier eindmedeklinkers 

 

eerst   borst   kleinst  links 

laatste  poetst  worst   korst 

vorst   barst   markt   rechts  

werkt   langst  herfst   liefst 

 

 

oudst   kortst   helft   koorts 

koudst  hardst  films   schenkt 

drinkt   sterkst  dorst   grootst 

harkt   warmst  glanst 

 

 

Een dief op de markt 

 

Het is erg druk op de markt. 

Bij het kraam met worst staan veel mensen. 

Ernst en Renske gaan ook naar de markt. 

Ze hebben hun hond Pukkie bij zich.  

Pukkie ruikt worst. 

Hij rukt zich los en rent de markt op. 

  

Hij sluipt tussen de mensen door en… 

hap, hij heeft een stuk worst te pakken.  

‘Grijp de dief’, roept de man in het kraam,  

maar de mensen lachen erom. 

Pukkie sleept de worst heel snel weg. 
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 Samengestelde woorden 

 

maandag  zestien  sneeuwbui  rugzak 

zondag  bosmier  schooltas  balpen 

buurman  voetbal  smeerkaas  zakdoek 

visnet  roofdier  speurtocht  oorpijn 

 

roeiboot  bromfiets  boomtak  doelpunt 

balkon  vierkant  vandaag  stofdoek 

vijftien  driehoek  huisdier  schepnet 

puinhoop  buskaart  naaidoos  bloempot 

 

  vuurrood  deurmat  tweeling  schuurdeur 

  voorruit  zeepsop  klimrek  speeltuin 

  leesboek  oorring  zonlicht  nijptang 

  vannacht  veertien  stoelpoot  schoolreis 

 

dertien  schepijs  hooiberg  klimtouw 

vulpen  koelkast  valhelm  maanlicht 

 

 

Er staat schepijs in de koelkast. 

Het maanlicht verlicht de traphal. 

Ik kreeg een oorring en een vulpen. 

Geef mij eens die nijptang uit je speelkoffer. 

Straks ga ik met mijn klasgenoot op schoolreis. 
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Lange middenklank (1) 

 

zomer  banen  boze   jagen  

zolen   hanen  rozen   jaren 

zonen   lanen   lege   roven 

hazen   manen  regen   rover 

 

deken  ruwe   laden   buren      schaken 

weken  duwen  lagen   dure      schamen 

leven   sluw   laken   huren      schuren 

zeven   schuwe  laten   muren     schapen 

 

 

Het is warm op de boerderij.  

De schapen liggen bij elkaar bij de sloot.  

De moederkip scharrelt rond met haar kuikens.  

De kuikens zoeken wormen tussen het gras.  

 

De hond van de boer ligt te slapen.  

Een schaap begint plots te blaten.  

Er sluipt iets achter de schapen. 

 

Het is een wezel.  

De hond ziet de wezel en rent er hard blaffend naar toe.  

De wezel schrikt van de herrie en maakt dat hij wegkomt. 
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 Lange middenklank (2) 

 

beren   koren   oren   kleren 

leren   storen  horen   smeren 

meren  storing  toren   speren 

peren   sporen  boren   heren 

 

 

Een piepende merel 

 

Joke en Joris lopen langs een groepje struiken.  

Ze horen een vogel piepen.  

Het klinkt alsof de vogel bang is.  

‘Joris, hoor jij die vogel ook?’ vraagt Joke.  

‘Ja’, zegt Joris. ‘Ik hoor piepen, maar ik weet niet waar het vandaan komt.’ 

Joke buigt wat takken opzij.  

‘Wacht even’, zegt Joris. ‘Luister eens goed.’ 

‘Ik denk dat het daar vandaan komt.’  

Joris wijst naar een lage struik.  

Joke en Joris sluipen naar de struik.  

‘Pas op, Joris!’ roept Joke opeens.  

Een merel scheert vlak over hun hoofd en ploft een 

eind verder neer.  

Joke en Joris waren erg geschrokken. 
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 Lange eindklank 

 

ga   opa   tempo  kano 

sta   oma   bingo   judo 

pa   bijna   lotto   auto 

ma   Eva   menu   kilo 

 

Bami 

 

‘Ik pak de auto even’, zegt mama. 

‘Ik ga iets kopen voor opa en oma.’ 

‘Dat kan ik niet meenemen op de fiets.’ 

‘Dan maak ik het eten klaar’, zegt papa. 

‘Wat willen jullie eten?’  

‘Bami!’ roept Onno meteen. 

‘Bami?’ zegt mama. 

‘Ja, dat zou kunnen.’ 

‘Ik denk dat we alles in huis hebben.’ 

‘Ik maak het toetje klaar’, zegt Ali. 

‘Hebben we ijs en vruchtjes, mama?’ 

‘Ijs hebben we nog wel’, zegt mama. 

‘Maar vruchtjes weet ik niet zeker.’ 

‘Kijk maar even in de kast.’ 

‘En anders haal je maar een mango.’ 

‘Dat smaakt heel lekker op een ijsje.’  
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 Tweelettergrepige woorden met i - ie 

 

liter   titel   rivier   file 

figuur   idee   kiwi   siroop 

minuut  bizon   ivoor   piloot 

gitaar   kilo   mini   kritiek 

 

 

sigaar  pilaar   Frida   frituur 

prima   giraf   Iris   olifant  

 

 

Simon, Milan en Titus 

‘Ik kom mee’, zegt Simon tegen Milan. 

‘Nog een minuut en dan ben ik klaar. 

Hier, hou Titus maar even vast.’  

Titus is de hond van Simon. 

Hij mag bijna altijd met Simon mee. 

Milan pakt de riem van Titus aan en aait de hond over 

zijn kop. 

‘Je baasje is weer eens te laat’, zegt hij.  

Titus kwispelt met zijn staart. 

Hij vindt alles prima, als hij maar met de jongens mee mag. 

 

Ivoor 

De slagtand van een olifant is van ivoor. 

Ivoor is duur. 

Mensen jagen daarom op de olifant. 

Red de olifant! Koop geen ivoor! 
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 Woorden met ge-, be- en ver- 

 

gebit   gebrek  geluid 

 gemeen  gedrag  gehuild 

geheim  gepakt  gegooid 

gezin   geronk  geduld 

 

bedrag   bekend                  bezoek 

begin    bedreigd                  beton 

beroep   beloond           begin 

bezit    betaald           bezit 

 

verhaal   verbaasd        verhuurd 

verkocht   verbouwd           verwend 

verschil   verkeerd           verkeerd 

vervoer   verstand           verdwaald 

 

 

beton   Het gebouw is van beton gemaakt. 

verband  Ik heb een verband om mijn knie. 

gebied  Dit gebied is bestemd voor huizen. 

behang  Hij heeft het behang scheef geplakt. 

gewond  Het dier is gewond geraakt. 

terug   Tante heeft me teruggebeld. 

gehoord  Heb jij dat gebonk gehoord? 

teveel  Zij hebben teveel betaald. 
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 Eénlettergrepige woorden met twee of meer 

opeenvolgende medeklinkers (7) 

 

staan  neemt spreek vecht  prins 

ster  kamt  sprei  zacht  dwars 

stok  remt  sprint  zucht  trots 

steen  gumt  spreeuw vocht  broers 

 

       kaars        klein        streek        kerst  kracht 

       mors        klaar        struik        barst  eerst 

       vers        klim        stroom        worst  vreemd 

       mars        klas        straat        perst  morst 

 

zalf  zelfs  zwerf  merkt  blaas 

wolf  liefst  plaats vorst  bloem 

zelf  fietst  trots  koorts bleek 

kalf  dienst arts  denkt  blad 

 

De prins zit op een wit paard. 

Ik heb schrik voor een spin. 

De juf trekt een streep door mijn werk. 

Jan merkt goed dat het herfst is. 

Ik lust heel graag worst met ui. 

De korst van dat brood vind ik niet zo taai. 

Die ring glanst mooi!  

Op het strand ligt de schelp die ik al lang zoek. 

De kurk van de fles ligt op de kast. 

Zelfs Els weet de weg naar school. 

Op de markt zie ik mijn vriend Jos. 

Die jurk vindt Greet het mooist. 
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 Tweelettergrepige woorden samengesteld uit twee 

zelfstandige naamwoorden (2) 

 

schooldeur  maandag  vloeistof  melkboer 

schoolbel  kaartdag  dorpsplein  naambord 

schoolplein  wasdag  brandstof  rolschaats 

schoolpoort  feestdag  bloemkool  fietsstuur 

 

   tuinstoel  kleurdoos  huisman  dakpan 

   voertuig  kleurstift  huisdeur  goudvis 

   broekriem kleurplaat  huisvrouw  tentstok 

   bakpan  kleurkrijt  huisbel  balpen 

 

dagboek  feesttent  eenmaal  brandweer 

schoolboek  feestmuts  zakdoen  handschoen 

leesboek  feestdag  tuinhek  neushoorn 

schrijfboek  feestneus  waslijn  sneeuwman  

 

De schooldeur gaat om vijf uur dicht. 

Die huisvrouw bakt graag een taart. 

Ik rolschaats veel op de speelplaats. 

De huisman pakt de bakpan en legt de worst in de pan. 

In het meer zwemt een goudvis. 

De balpen van de juf schrijft heel fijn. 

Op de markt ligt een bloemkool van boer Piet. 

Het is te warm en de sneeuwman smelt op het schoolplein. 

Op het dorpsplein staat een feesttent. 

In het voertuig is er geen brandstof meer. 

Hoor ik daar de schoolbel of is het de bel van een fiets? 

Op maandag is het bij ons kaartdag. 
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Tweelettergrepige klankzuivere woorden (2) 

 

inkom   onzin  daarnaast  uitleg  omdat 

onwel    hoewel  luilak   album kermis 

eruit    kermis  aanval  aantal kantoor 

daarin   waarom  nogal   afval  atlas  

 

waarin   indruk  toekomst  pardon  marmot 

aaneen   kwartier  uitkomst  onjuist  onrust 

uitweg   welkom  kasteel  ontstaan  vanuit 

vanuit   garnaal  portier  portret  spontaan 

 

wanhoop   insect  orgaan  toeval  uitspraak 

weldra   uitslag  elkaar  afspraak  ontslag 

daardoor   vandaag  eenmaal  oneer   vanzelf 

uitleg    doorheen  intocht  aandacht  fornuis 

 

Is een garnaal een insect? Nee toch! 

Mijn buurman heeft een marmot. 

Ik had de indruk dat die uitspraak onjuist was. 

De marmot slaapt veel. Het is een luilak. 

Mijn buurman speelt graag op zijn trompet. 

Heel spontaan draait de portier de deur voor ons dicht. 

Ik lust taart met veel slagroom.  

De kermis is veel vroeger ontstaan. 

Ik kijk graag in de atlas van mijn broer. 

Jan werpt dat afval op het stort. 

Normaal maak ik een afspraak bij de tandarts. 

Ik wil voor geen miljoen naar de kermis. 
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Tweelettergrepige klankzuivere woorden (3) 

 

meester      varken  verder  donker  pesten 

koster      kachel  achter  fietsen  helpen 

dochter      dichter  kerken  bonken  handen 

vechter      honger  vlinder  winkel  bliksem 

 

kasten      mosterd  ergens  mensen  onder 

masten      schelpen parken  raadsel  kaarten 

tochten      simpel  merken  telkens  worstel 

richten      donker  werken  wachten  vechten 

 

kurken      pompen  rampen  renden  trechter 

werken      vochten  winkel  durven  parken 

perken      manden  masten  banden  enkel 

snurken      venster  planten  schurken  persen 

 

Laat het varken maar snurken!  

De meester heeft niet graag dat ze zijn hond pesten. 

Achter de fietsen staat de grootste vechter van de klas. 

Het is een raadsel hoe de vlinder aan die kleuren komt. 

De schurken richten hun pistool op de dochter. 

Wie handen heeft, moet komen helpen! 

Onder die planten moet je ook harken. 

In welke winkel kun je mosterd vinden? 

De kleine jongens renden weg om niet te moeten vechten. 

De pompen zorgen dat de vijver droog komt. 

Voor het venster hangt een mooi gordijn. 

Nu krijg ik wel honger van het werken. 
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Tweelettergrepige woorden waarvan de tweede 

lettergreep –je, -tje of –pje is 

 

jasje   oortje   duimpje  petje       oogje 

voetje  diertje  boompje  kopje       bakje 

pakje   teentje  vormpje  lesje       poosje 

doosje  haartje  armpje  mesje      lesje 

 

dakje   zoentje  lampje  vriendje      straatje 

dopje   schuurtje  raampje  kaartje      voetje 

visje   kiertje  naampje  grapje         beetje 

netje   tuintje  zoompje  vorkje      boekje 

 

stukje kleurtje  eindje  tijdje        uurtje 

vlekje   stoeltje  blaadje  paardje      takje 

grapje  kraantje  nichtje  eentje      dorpje 

broekje  zoontje  plaatje  liedje            muisje 

 

Op het jasje van Piet is een vlekje van een balpen. 

Het visje zwemt in het ronde bakje. 

Aan het takje van die boom hangt slechts een blaadje. 

Het popje van Lies heeft een leuk hoofdje. 

In het boekje staat een mensje met een rood mutsje. 

Mijn vriendje woont één straatje verder. 

Jan neemt een zaagje en een stukje hout. 

Op het feestje hoor ik een leuk grapje. 

Ken jij een diertje dat maar één oortje heeft? 

Met een mesje sneed moeder een stukje van de taart. 

Is het kraantje in het schuurtje dicht? 
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Woorden met sch-, schr-, spr-, spl- en str- 

 

schot    schraag   spraak 

spleet   straat    schik  

schroef   splijt    schuin 

stroom   spreuk   stroef 

schep    schroei   spreek 

 

sprei    schaam   splinter 

splits    scheur   schrap 

schrok   spriet    struis 

strijk    schroot   strooi 

scheef   splinter   schraal 

 

spreid   stram    split 

schouw   schrei    streek 

straf    splijt    schroei 

schreeuw   schil    sproet 

sprot    straal    spleet 

schrijn   schuif    struik 

scheut   spruit    schrijf 

strik    schat    straal 

schaal   strek    spleet 

strak    schoot   schaap 
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Woorden op –sje(s) 

 

meisje   doosje   besje 

visje    flesje    bosje 

jasje    klasje    huisje 

mensje   muisje   poosje 

klaasje   mutsje   haasje 

mesje   baasje 

 

doos    doosje   dozen 

haas    haasje   hazen 

vaas    vaasje   vazen 

mees    meesje   mezen 

 

bes    besje    bessen 

klas    klasje    klassen 

les    lesje    lessen 

bos    bosje    bossen 

 

Een muisje loopt op de kast. 

Een visje zwemt in het water.  

Zij heeft mooie laarsjes aan. 

Een meesje vliegt door de lucht. 

Een meisje eet een ijsje in het bosje 

Een doosje is vol met besjes. 

Een kaarsje schijnt in het donker. 

Elk huisje heeft zijn kruisje. 
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Woorden op -rm, -rp, -rn en -rg 

 

arm   dorp   hoorn   erg 

warm   werp   eekhoorn  berg 

vorm   wierp   kern   zorg 

term   worp   doorn 

norm   harp 

kerm 

ferm 

worm 

darm 

 

warm   warme  kerm   kermen 

warmer   warmst  vorm   vormen 

dorp   dorpen  worm   wormen 

werp   werpen  arm   armen 

hoorn   hoornen  berg   bergen 

 

De jager blaast op de hoorn.   

De doorntjes van de rozenstruik prikkelen in mijn arm. 

De kerk staat in de dorpskern. 

Hij kermt van de pijn. 

Een eekhoorn in een boom. 

Het is buiten erg warm. 

De visser doet een wormpje aan de haak 

 

worm   wormen  wormpje 

vorm   vormen  vormpje 

hoorn   hoornen  hoorntje 
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Woorden op -nt en -ns 

 

want   leent    kans   mens 

bont   woont   gans   wens 

lint   wint    lans   dans 

tent   rent    fans   Hans 

tint   bent    dons   lens 

punt   gunt    ons 

vent   went    munt   kent 

kant   meent   lont   weent 

 

punt   punten   tent   tenten 

cent   centen   munt   munten 

lint   linten    tint   tinten 

 

          ik woon         jij woont         wij wonen 

ik leen   jij leent   wij lenen 

ik ren    jij rent   wij rennen 

 

ik ween   jij weent   wij wenen 

ik win    jij wint   wij winnen 

ik wen   jij went   wij 

wennen 

 

Op het einde van de straat woont Hans. 

De gans rent naar het water. 

Vader leent ons een cent. 

Jij bent een goed mens. 

Wie wint, mag een wens doen. 

Bestaat er een kans dat An weent? 



AVI 3                                                                                                                                                                         48                                                                                                                                                                                                                                              
 

Woorden op -ft en -kt 

 

leeft   geeft   maakt  kookt 

weeft   laaft   raakt   pookt 

beeft   zeeft   haakt   rookt 

dooft   rooft   likt   mikt 

boft   keft   tikt   dekt 

heft      waakt 

 

geven  ik geef  zagen   ik zaag 

weven  ik weef  doven  ik doof 

beven  ik beef  zeven   ik zeef 

leven   ik leef  zweven  ik zweef 

 

 

dekken  ik dek  hikken  ik hik 

wekken  ik wek  maken  ik maak 

roken   ik rook 

 

 

Hij geeft mij een snoepje.   Mijn broer dekt de tafel. 

Vader zaagt een plank.    Wie hikt daar? 

Zus weeft een kleed.    Moeder wekt mij. 

De meester dooft de kaars.   De hond waakt. 

Jan beeft van de koude.   Hij maakt een toren. 

Moeder zeeft de bloem.    Wie rookt een sigaret? 

Grootmoeder leeft al veel langer. 

De vogel zweeft door de lucht. 
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Woorden op -lf, -lm en -ls 

 

kalf    kalm    hals 

half    talm    als 

zelf    halm    vals 

golf    film    wals 

elf    zalm    mals 

 

palm    hels   wolf 

helm    pols   dolf  

olm    els   kolf 

walm    pels   delf 

 

golf  golven  palm  palmen  mals        malse  

wolf   wolven  halm  halmen  vals        valse 

kolf  kolven  zalm  zalmen  pols        polsen 

delf  delven  helm  helmen  wals        walsen 

 

kalf  kalfje   film  filmpje  hals        halsje 

wolf  wolfje   helm  helmpje  pols        polsje 

golf  golfje   zalm  zalmpje  wals        walsje 

 

Het kalfje werd opgegeten door de wolf. 

Op een motorfiets draag je een helm. 

Op een feest eet je dikwijls zalm. 

Mijn hals en mijn twee polsen zijn stijf. 

In het bos staan olmen en elzen. 

Hij heeft vals gespeeld. 

Ik kijk naar een film op televisie. 
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Woorden op -lt en -lk 

 

huilt   tilt   halt   balk 

voelt   wilt   milt   volk 

maalt   vult   vilt   wolk 

haalt   gilt   bult   kelk  

daalt   rolt      elk 

ruilt   telt      talk 

puilt   valt      welk 

tolt   belt      valk 

rilt   holt      kalk 

 

wolk    wolkje  wolkjes  wolken 

bewolkt   bewolken 

wolkbreuk   wolkendek   

onweerswolken  schapenwolkjes 

donderwolken  wolkenkrabber 

 

Moeder haalt melk.     Els belt aan de deur. 

Hij ruilt postzegels.    Mijn zus rolt over de mat. 

Jan valt op de grond. 

Zijn boekentas puilt uit. 

Het kindje huilt van de pijn.  

Jij telt juist. 

De boer maalt het graan. 

Hij tolt in het rond. 

Jan ruilt prentjes met Piet. 

Hij rilt van de kou. 

An tilt Jan op. 
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Woorden op -mp, -pt en -ld 

 

kamp    loopt    naald 

lamp    lapt    beeld 

ramp    koopt    wild 

damp    doopt    geld 

pomp    rept    veld 

romp    kipt    held 

homp    kapt 

    hoopt 

    tipt 

 

kamp    kampen   naald   naalden 

lamp    lampen   beeld   beelden 

pomp    pompen   wild   wilden 

romp    rompen   veld   velden 

 

De priester doopt de baby. 

Het wild loopt in het bos. 

Vader kapt het hout voor het kampvuur. 

De boer hoopt dat het regent op zijn veld. 

Vader koopt een homp kaas. 
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Woorden op -nd 

 

maand  wind   pand   land  

hond   kind   eind   hand 

eend   rond   mand   rand 

mond   tand   wand   wond 

band   zand   vind   bind 

rund   pond 

 

maand  maanden  maandelijks 

wind   bewind  windhaan  windsurfen 

zand   zanderig  zeezand  zandstorm 

 

hond   honden  land   landen 

mond   monden  mand   manden 

eend   eenden  tand   tanden 

vind   vinden  band   banden 

 

 

De kinderen lopen hand in hand een heel eind in de felle wind 

aan de rand van het water en vinden mooie schelpjes in het zand. 

 

 


