
Ik blijf niet thuis

Dit kan ik al!
Ik kan woorden schrijven waarbij letters worden geschreven die niet worden  
uitgesproken: woorden met een -n aan het eind van een doffe lettergreep.

Deze les gaat over …

Is er nieuws?

Lees de krantenkoppen.

Schrijf de gekleurde woorden over.
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Bekend jeugdauteur leest verhalen 
voor in de bibliotheek

Spoorweg deelt thermosflessen met thee 
of koffie uit aan reizigers

Liever thuisblijven? 
Apotheek Jans bezorgt je 
medicatie ook aan huis!

Thermometer zal volgende week 25 °C meten

Bezoekers klagen over te lage 

temperatuur in kathedraal

Zaal discotheek op 
werkdagen gebruikt als 

theaterzaal

Kleuters werken 
rond thema kunst

LES
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bibliotheek, thermosflessen, thuisblijven, apotheek, thermometer, kathedraal

discotheek, thema



Aan de slag!

Wil jij ook een kopje thee?

Vul de woorden in de juiste zin in.

marathon – thuis – kathedraal – theater – apotheek – thee – thema – bibliotheek 

1 In de  van Antwerpen vind je kunstwerken van Rubens terug.

2 Moeder drinkt graag een kopje  met een scheutje melk.

3 De  is morgen uitzonderlijk gesloten.

4 Vader kocht vier tickets voor het .

5 Lies bleef  omdat ze zich niet lekker voelde.

6 De  van wacht ligt in de Schoolstraat.

7 Rond welk  maak jij een spreekbeurt?

8 Volgende week loopt mijn tante de  van Brussel.

Een avondje bowlen

Maak vier goede woorden door de stukjes bij elkaar te zoeken.
Schrijf de woorden op.

 

 

Schrijf met elk van de woorden een goede zin.
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 de bib me theek tho lio ther the fles mos ker apo
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kathedraal

thee

bibliotheek

theater

thuis

apotheek

thema

marathon

methode, bibliotheek, thermosfles, apotheker

eigen antwoord



Een tien voor theorie

Vervang het vraagteken door t of th.
Schrijf het woord goed op.

Tip!
Bij twijfel zoek je de woorden op.

?ema  res?aurant 

?emperatuur  biblio?eek 

?uisblijven  lan?aarn 

ka?edraal  ?ermosfles 

?eater  ?eorie 

?uinstoelen  cen?rum 

me?ode  ?elefoon  

Thuis + blijven = thuisblijven

Maak samenstellingen met de gegeven woorden.
Schrijf de woorden op.
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thema

temperatuur

thuisblijven

kathedraal

theater

tuinstoelen

methode

restaurant

bibliotheek

lantaarn

thermosfles

theorie

centrum

telefoon

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde woorden met th schrijven.

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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Het restaurant naast de bibliotheek is deze ochtend afgebrand.

Ken jij een methode om een kokosnoot te openen?

Oma doet warme thee in haar thermosfles.

Ken jij het verschil tussen een kerk en een kathedraal?


