
H1.3

Spreekwoord/uitdrukking

2  peperduur

1  doen alsof je neus bloedt

4  met je gat in de boter vallen

3  geen blad voor de mond nemen

5  met de tijd meegaan

Verklaring spreekwoord/uitdrukking

3  Rechtuit zijn mening zeggen.

5  Van alles op de hoogte zijn, modern zijn.

1  Doen alsof je van niks weet.

2  heel duur

4  Veel geluk hebben, het goed hebben.
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■■ Kijk goed naar de tekening.
■■ Zet de nummers van de tekening bij het juiste spreekwoord of de juiste uitdrukking.
■■ Noteer dat nummer ook bij de juiste verklaring.

 ■ 5.2

14

‘Wie at mijn koekjes op?’

1

‘Assepoester, je ziet er nog steeds uit 
als een vogelverschrikker!’

3

‘Wil je wel eens weten hoeveel ik 
betaalde voor deze koekjes?!’

2

‘Joepie, ik ga trouwen met de prins!’

4

‘Waw oma, heb jij een smartphone?’

5
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Les 5

■ Bekijk de foto’s.
■ Noteer onder elke foto de beeldspraak die erbij past.

Kies uit:

snel op de tenen getrapt zijn – met de tijd meegaan – met je gat in de boter vallen –
de appel valt niet ver van de boom

■ 5.1

14

snel op de tenen getrapt zijn

de appel valt niet ver van de boom

met je gat in de boter vallen

met de tijd meegaan
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Weeroefeningen

Les 3

■ Onderstreep in de tekst de woorden met een apostrof.

Skiën doen de meeste mensen ’s winters.

Da’s zeker niet voor mij.

Geef mij ’s zomers maar vakantie.

’s Avonds schijnt dan ook nog de zon.

’t Regent dan ook veel minder.

’k Lees dan graag een krant ’s ochtends.

■ Noteer de woorden uit het kader in de juiste kolom.

’s anderendaags – piano’s – bikini’s – ’s nachts – ’k heb – zebra’s – ’s zomers – 
’t is – radio’s – ’s namiddags – paraplu’s – baby’s – da’s – cola’s

apostrof omdat er iets weggelaten is apostrof bij meervouden

■ 3.1

12

■ 3.2

12

’s anderendaags piano’s

’s nachts bikini’s

’k heb zebra’s

’s zomers radio’s

’t is paraplu’s

’s namiddags baby’s

da’s cola’s
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H1.4

1  Roodkapje gaat vandaag naar haar grootmoeder, want vandaag vieren ze haar 
negentigste verjaardag. Ze heeft een supercadeau gekocht: een radio met  
usb-aansluiting. Maar wanneer ze bij oma aankomt, schrikt ze zich een hoedje. Ze ziet 
oma haar smartphone verbinden met een draagbare muziekbox.

 

 

 

2  Het eerste biggetje keek met jaloerse blik naar het huis van het derde biggetje, dat nog 
maar eens vernieuwd werd. Hij moet al jaren tevreden zijn met een huisje van stro.

 

 

 

3  De reus en klein Duimpje maken een avondwandeling. Tijdens hun wandeling vertellen 
ze over hun avonturen. De reus schept ook deze keer weer op over hoeveel mensenvlees 
hij deze maand al gevangen heeft.

 

 

 

4  Roodkapje klaagt tegen grootmoeder over de prijs van de koekjes: ‘Wat kosten ze toch 
weer veel bij de bakker!’

 

 

5  Assepoester past als een van de laatste meisjes van het dorp het verloren glazen muiltje. 
Haar voet past perfect in het schoentje. Wat heeft zij geluk!! Ze wordt de vrouw van de 
prins!

 

 

 

6  Assepoester vraagt aan haar stiefzus: ‘Wat vind je van mijn nieuwe jurk?’ ‘Pffffff, dat lijkt 
echt nergens op, niet echt mijn ding!’, antwoordt haar stiefzus.

 

 

 

met de tijd meegaan

van alles op de hoogte zijn, modern zijn

krabben om rond te komen

goed nadenken wat je met je centen doet

hoog van de toren blazen

opscheppen

peperduur

heel duur

met je gat in de boter vallen

veel geluk hebben, het goed hebben

geen blad voor de mond nemen

rechtuit zijn mening zeggen
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■■ Kijk goed naar de tekeningen.
■■ Lees de genummerde teksten.
■■ Zoek de tekening die bij de tekst hoort.
■■ Zet het nummer van de tekst bij de juiste tekening.
■■ Noteer onder de tekst het spreekwoord en de verklaring.

14

 ■ 5.2

2 4

6
3

5

1
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Les 5

■ Bekijk de foto’s.
■ Noteer onder elke foto een situatie waarbij je beeldspraak gebruikt.

Voorbeeld:

Papa controleert of hij de rekeningen nog kan betalen.
Soms moeten we echt krabben om rond te komen.

■ 5.1

14

eigen antwoord, bv. Lim en Lung

spelen graag samen, maar Lung is snel

op de tenen getrapt.

eigen antwoord, bv. Mama en Iris

houden beiden van wandelen. 

De appel valt niet ver van de boom.

eigen antwoord, bv. Tessa is echt met

haar gat in de boter gevallen. Ze kreeg

veel geschenken voor haar verjaardag.

eigen antwoord, bv. Ik heb een hippe

oma. Ze is echt met de tijd mee.
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Meeroefeningen

Les 3

■ Welk woord met apostrof kun je gebruiken om de tekst aan te vullen?

 scheen de zon.

 al meteen naar buiten.

Ik trok mijn pyjama uit waarin ik  lekker had geslapen.

 toch echt een fijn gevoel.

Met  washandje ging ik over mijn gezicht.

 broer had  kleren ook al aan.

Toen we beneden kwamen, keken we door het raam naar buiten.

‘Oh nee, !’, riep moeder.

Dus gingen we  maar buiten spelen.

■ Bekijk de foto’s.
■ Maak vier zinnen waarin je een apostrof gebruikt.
■ Maak minstens één zin met een meervoud.
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■ 3.1

meerdere antwoorden mogelijk’s Ochtends

’k Wilde

’s nachts

Da’s

’n

M’n z’n

’t regent

’s anderendaags

■ 3.2

12

meerdere antwoorden mogelijk

bv. ’t Regent erg hard.

bv. Onze paraplu’s hebben vele kleuren.

bv. ’k Vind m’n zonnebril niet.

bv. ’s Zomers komt de zon al vroeg op.
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