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thema week 1

les 2 Eerst proberen
Stel bij elke zin de wanneer-vraag.
Schrijf het wanneer-deel op.

1 Vorige week speelde Lotje nog met haar hamster.
 Doe het zo: ¡ Vorige week
2 Gisteren ging het diertje dood.
3 Lotje gaat haar hamster na school begraven.

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Wat is het goede wanneer-deel?

1 Vera trok ... haar mooiste kleren aan.
 vanmorgen / morgen
 Doe het zo: ¡ vanmorgen
2 ... komt de fotograaf op school.
 Gisteren / Vandaag
3 De groep gaat ... naar buiten.
 de hele tijd / na de pauze
4 ... maakt de fotograaf foto’s.
 Als de groep zit / Als de groep weggaat
5 ... krijgt Vera de foto’s.
 Vorige week / Over twee weken

taal verkennen

Dit ga je leren
Je leert hoe je een zin langer maakt met 
een wanneer-deel.

Dit moet je weten
Het wanneer-deel vertelt wanneer iets 
gebeurt.
Je vindt het wanneer-deel door te vragen: 
wanneer…?

Morgen gaat Lotje naar de fotograaf. 
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46

les Eerst proberen
Schrijf het wie-deel met het werkwoord op.

1 De hamster stierf na drie jaar.
 Doe het zo: ¡ De hamster stierf.
2 Lotje zet haar handen in haar zij.
3 De fotograaf moppert op Lotje.

Heb je een fout?
Begin bij  

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Geef antwoord op de wie-vraag. 
Schrijf het wie-deel op.

1 De fotograaf kruipt in zijn schuilhut.
 Wie kruipt in zijn schuilhut?
 Doe het zo: ¡ De fotograaf
2 Hij zit er de hele dag.
 Wie zit er de hele dag?
3 De fotograaf maakt een foto van een vos.
 Wie maakt een foto van een vos?
4 De vos staat er goed op.
 Wie staat er goed op?
5 Herma koopt de foto met de vos.
 Wie koopt de foto van de vos?

46

de schuilhut
Een hut waarin je kunt zitten om dieren
te bekijken zonder dat de dieren jou zien.
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Dit ga je leren
Je leert dat bij een werkwoord een wie-deel hoort.

Dit moet je weten
In elke zin staat een werkwoord met een wie-deel. 
Het wie-deel vertelt wie iets doet.
Je vindt het wie-deel door te vragen: wie…?

Lotje schudt haar hoofd.
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thema week 2

les Eerst proberen
Schrijf het woord in het meervoud op. 

1 koek
 Doe het zo: ¡ koeken
2 kooi
3 tafel

Heb je een fout?
Begin bij 

Heb je alles goed?
Begin bij 

1 Maak er meervoud van.
Zet een streep onder en of s.

1 Ik heb een brief in mijn hand. Ik heb een brief in mijn … 
 Doe het zo: ¡ handen
2 Op de postzegel staat het symbool van een vogel. 
 Op de postzegel staan symbolen van … 
3 Er staat vast een geheim in de brief. 
 Er staan vast … in de brief.
4 Hij zoekt een verstopte schatkist. 
 Hij zoekt verstopte … 
5 Jammer, de brief is voor mijn zusje. 
 Jammer, de brief is voor mijn …
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Dit ga je leren
Je leert wat enkelvoud en meervoud is.
Je leert zelfstandige naamwoorden in het 
meervoud zetten.

Dit moet je weten
Enkelvoud is één.
Meervoud is meer dan één.

boek + en = boeken 

appel + s = appels
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les Eerst proberen
Schrijf de tegenstelling op. 

1 wild  …
 Doe het zo: ¡ tam
2 beleefd  …
3 krom  …

Heb je een fout?
Begin bij  

Heb je alles goed? 
Begin bij 

1 Schrijf de tegenstelling op.

1 De speurtocht is niet kort, de speurtocht is …
 Doe het zo: ¡ lang
2 De bomen zijn niet dun, ze zijn …
3 Mijn schoenen blijven niet schoon, ze worden …
4 Ik kijk op het kruispunt naar links, niet naar …
5 De giftige bosslang is vast niet klein, maar heel …
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Dit ga je leren
Je leert wat een tegenstelling is. 

Dit moet je weten
Bij een tegenstelling betekenen twee 
woorden precies het omgekeerde. 

klein  groot
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