
Verven met Korneel Penseel

Dit kan ik al!
Ik kan woorden schrijven waarbij de c wordt uitgesproken als s.
Ik kan woorden schrijven waarbij de c wordt uitgesproken als k.

Deze les gaat over …

Kleuren om van te snoepen

Lees het krantenartikel.

Schrijf de gekleurde woorden in het goede vak.

Ik schrijf c.

Ik hoor s.

Ik schrijf c.

Ik hoor k.

1

Rusthuis wordt opgesmukt met vrolijke kleuren!
Lokeren – De directrice van woon- en zorgcentrum 
De Gouden Jaren vond dat haar complex dringend een 
opknapbeurt nodig had. Een recent onderzoek toonde 
aan dat ouderen somber worden van donkergrijze, 
zwarte … tinten. 
95 procent van de bewoners stemde toe in de 
opknapbeurt. Onder leiding van kleurenspecialist 
Korneel Penseel werd het complex omgetoverd in een 
prachtig kleurenpaleis.
‘Die zandgele deuren zijn prachtig gedaan!’, geeft 
Marie als commentaar, terwijl ze haar speculaas in 

chocoladebruine ramen en 

de citroengele muren in de gang zijn adembenemend’, 
voegt bewoonster Lea eraan toe. ‘Iedereen wordt er 
precies goedgemutst van. Conclusie: een geslaagd 
project!’, vertelt verpleegkundige Rob. 
‘Circa vijftien vrijwilligers en tien collega’s hebben 
het hele weekend geverfd. Twee bewoners zorgden 
voor lekkere hapjes voor de ververs. Een recept van 
Magda, een bewoonster op de derde verdieping’, 

Niet dan positieve reacties. Zelfs de vijf procent 
tegenstanders werden overtuigd door het resultaat.
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Aan de slag!

Mooi geschilderd

Maak goede zinnen met de zinsdelen.
Begin met het woord met de hoofdletter.
Schrijf de zinnen op.

1 is / drie decimeter /
lang / Onze meetlat

2het winkelcentrum / 
centraal / Is / gelegen

3
reclame / hetzelfde / 

Publiciteit / betekenen / en

1  

 

2  

 

3  

 

Verfvlekken

In elke zin is een woord door elkaar geraakt.
Schrijf de woorden juist op.

De teur  – di  – rec  begroette alle ouders. 

De tie  – cen  – con – tra  van de leerlingen werd verstoord. 

De mo – tief  – co  – lo  stond tentoongesteld. 

Wij kunnen niet meer leven zonder teit  – e  – tri  – lek  – ci .  

2

3

 4.1

 4.1
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Onze meetlat is drie decimeter lang.

Is het winkelcentrum centraal gelegen?

Publiciteit en reclame betekenen hetzelfde.
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In de zomer doen we regelmatig een cue  – be  – bar . 

Stop de stekker in het con  – stop  – tact . 

Veel mensen gaan op vakantie met een ra  – van  – ca . 

Een meter is evenveel als 100 ti  – me  – ter  – cen . 

Met val  – na  – car  mogen wij ons verkleden. 

Je moet je werk altijd le  – con  – ren  – tro . 

C op de foto

Schrijf bij elke foto het goede c-woord.

  

  

  

  

  

  

Kies twee woorden uit.
Schrijf met elk van die woorden een goede zin.

1  

 

2  
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het schrijven van woorden met c die uitgesproken wordt als s of k.

Discussie tussen schilders

Schrijf een grappige discussie tussen twee schilders.
Gebruik zoveel mogelijk woorden met c.

Flits!

Luister goed. 
Schrijf de zinnen goed op.

1  

 

2  

 

3  

 

Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
 Vertel me hoe je het doet!
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eigen antwoord

De acrobaat kijkt naar het provinciaal kampioenschap.

De detective volgt de actualiteit op de voet.

Papa leest een artikel over elektriciteit.


