
Tornooi in Frankrijk

Dit kan ik al!
Ik kan hoofdletters schrijven bij het begin van een zin, bij eigennamen en bij 
 plaatsnamen.

Deze les gaat over …

Eerst opruimen, dan inpakken

Lees de tekst.
Kleur de woorden die met een hoofdletter geschreven zijn.

Aan de slag!

Afspraken maken

Kleur de woorden die een hoofdletter moeten krijgen.

mama zegt: ‘hamza, door in een atlas te kijken wordt jouw kamer niet netjes, hoor!’

hamza gaat meteen aan de slag.

hij weet dat hij moet doorwerken.

vader zal het niet fijn vinden als hij naar frankrijk vertrekt en een hoop rommel achterlaat.

na een uurtje is hamza al ver gevorderd.

zijn zus lamya komt een kijkje nemen. 

ze zegt: ‘knap werk, broer.’
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Het weekend van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart staat voor de deur. Hamza speelt dan met  
zijn voetbalteam een tornooi in Frankrijk. Zijn moeder wil dat zijn kamer opgeruimd is als  
hij vertrekt. Tijdens het opruimen ontdekt Hamza achter de kast een atlas. 
Hij zet zich aan zijn bureau en zoekt zijn bestemming op. Het tornooi vindt plaats in het 
zuiden van Frankrijk. Om precies te zijn in Biarritz. Biarritz is een badplaats aan  
de Atlantische Oceaan. Ze rijden eerst met de Thalys naar Parijs.  
Daar stappen ze over op de trein naar het zuiden.  
Het bedevaartsoord Lourdes is niet zo ver  
van hun bestemming. Daar reizen jaarlijks  
veel gelovige mensen heen om er te bidden  
voor Onze-Lieve-Vrouw.
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Zonder of met 

Schrijf de woorden over.
Schrijf indien nodig een hoofdletter.

zaterdag  pasen 

paasvakantie  sint-niklaas 

grote markt   december 

moeder  vaderdag 

schelde  noorden 

noord-spanje  zomermaand 

Biarritz op de kaart

Werk samen met je buur.
Zoek Biarritz op in een atlas of op internet.
Zoek op de kaart de naam van:

• drie rivieren die Hamza zal passeren;

 

 

• vier steden waar ze langs zullen rijden;

 

 

• een bergketen in de buurt;

 

• de inham van de Atlantische Oceaan waaraan Biarritz ligt.
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zaterdag

paasvakantie

Grote Markt

moeder

Schelde

Noord-Spanje

Pasen

Sint-Niklaas

december

Vaderdag

noorden

zomermaand

mogelijke antwoorden: Seine, Loire, Charente, Garonne, Dordogne

mogelijke antwoorden: Parijs, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bergerac

de Pyreneeën

Golf van Biskaje



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het juiste gebruik van hoofdletters.

Zoveel hoofdletters

Zoek informatie op over Biarritz.
Schrijf een korte tekst over de badplaats.
Gebruik zoveel mogelijk woorden met hoofdletters.
Wees creatief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

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

Het zuiden van Frankrijk grenst aan Noord-Spanje.

Wij gaan jaarlijks naar Brugge tijdens de paasvakantie.

Voor Moederdag knutselden wij een fotokader.


