
H2.3

■ Maak bij elke foto één zin met minstens één samenstelling erin.
■ Onderstreep de samenstelling.

eigen antwoord, bv. Het windzeil vangt de

wind. Surfen doe je op een surfplank.

eigen antwoord, bv. Oma is een echte

superheld. Oma draagt een skibril.

eigen antwoord, bv. De zeehond is een erg

schattig diertje. Het dier heeft lange snorharen.

■ Zoek op het internet of in zelf meegebrachte krantenartikelen naar samenstellingen.
■ Noteer deze samenstellingen in de juiste kolom. meerdere antwoorden mogelijk

zelfstandige naamwoorden bijvoeglijke naamwoorden werkwoorden

■ 8.2

15

■ 8.3

15
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Meeroefeningen

Les 8

■ Bedenk een nieuwe griezelfiguur door een samenstelling te maken van minstens twee 
bestaande griezelfiguren. Vergeet het lidwoord niet.

■ Maak daarna het paspoort van je griezel. Gebruik zoveel mogelijk samenstellingen.
■ Als je nog tijd over hebt, kun je jouw griezel ook tekenen.

■ 8.1

15

eigen antwoord

Pasfoto

Naam: 

Zijn ogen zijn: 

Hij lust het allerliefst: 

Hij kan het allerbest: 

Zijn hobby’s: 

Bv. Het drakenmonsterspook

Bv. appelblauwzeegroen

Bv. chocoladekoekjes

Bv. superenge knarsgeluiden maken

Bv. drakenjagers uitdagen met zijn vuurspuwende adem
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■ Lees de tekst.
■ Markeer de samenstellingen.
■ Noteer de samenstellingen in de juiste kolom.

Blog: Grap of snoep

24/10/2019

Straks is het weer Halloween. De straten, huizen en winkels zijn dan mooi versierd. 

Ik vind dat supergezellig. Je ziet donkeroranje pompoenen en veel spinnen.

Dat is jammer voor wie bang is van spinnen. Zelf vind ik ze niet doodeng. Ik ben 

meer bang van slangen. En andere wilde beesten. Dan wil ik snel weglopen. Bij 

ons leven gelukkig niet veel gevaarlijke dieren. Behalve ... als er een dier ontsnapt 

uit de dierentuin. Dan is het pas echt Halloween.

Op Halloween gaan sommige kinderen zingen aan huizen. Ze roepen ‘trick or 

treat!’. Ze willen dan felgekleurde snoepjes. Geef je niets? Dan mogen ze een 

grap uithalen. Die gewoonte komt uit Amerika. Veel mensen daar duiken in hun 

verkleedkast en vermommen zich als monster, filmster of griezelclown. Hier bij 

ons doen kinderen dat ook. Volwassenen doen het minder. Dat vind ik jammer. Ik 

wil mijn collega’s wel eens zien als zombie of een ander monster. Maar 

Halloween is in de vakantie. Dan werkt niet iedereen. Wil de redactie van Wablieft 

Halloween vieren? Dan moet dat later. Ik kijk er al naar uit om mijn collega’s te 

doen schrikken. Ssst, nog niet verklappen!

Lynn

Bron: © Wablieft (nr. 1213, 24/10/2018) - www.wablieft.be

zelfstandige naamwoorden bijvoeglijke naamwoorden werkwoorden

■ 8.3

15

dierentuin

verkleedkast

filmster

griezelclown

supergezellig

doodeng

donkeroranje

felgekleurde

uithalen

weglopen
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Weeroefeningen

Les 8

■ Maak samenstellingen door een woord uit de eerste kolom te verbinden met een woord 
uit de tweede kolom.

■ Noteer de samenstellingen. meerdere antwoorden mogelijk

tover  heer 

super  wrak 

peper  staf 

kasteel  zalf 

auto  mager 

wratten  duur 

graat  sterk 

klas  krant 

■ Maak zelf vijf samenstellingen. Eén woord kies je uit het kader. Het tweede woord zoek 
je zelf.

■ Noteer, indien mogelijk, een passend lidwoord bij je samenstellingen.
■ Maak een krantenkop met twee van jouw samenstellingen.

spook – auto – licht – kruis – maan – heks – kasteel – wolk – uil

samenstellingen

krantenkoppen

■ 8.1

15

toverstaf

supersterk, superduur

peperduur

kasteelheer

autowrak

wrattenzalf

graatmager

klaskrant

■ 8.2

15

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

het maanlicht, de kerkuil, de bosuil, het spookhuis, het schemerlicht

meerdere antwoorden mogelijk , bv.

Spookauto gespot bij maanlicht
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