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4 CONTRACTBUNDEL KIJKER 4 abc abc

De Letterbeekse Gazet

Oefening 1
Ik vul de woorden aan met ei of ij.

Sinterklaas leest voor
In de bib van Letterbeek komt de h_____lige man 

een mooi verhaal voorlezen. Hij is mooi op t_____d 

en vindt het f_____n de kinderen te ontmoeten. 

Zwarte Piet neemt de l_____ding en deelt eerst 

marsep_____n en koekjes uit. De kl_____ne 

kinderen k_____ken met blinkende oogjes naar de 

Sint. Z_____ zw_____gen en wachten vol spanning op het geh_____me verhaal. Sinterklaas 

vertelt _____ndelijk over v_____f r_____ke k_____zers en hun prachtige pal_____zen. Zwarte 

Piet vertelt nog vlug een kl_____n verhaaltje over een kon_____ntje dat w_____gert over het 

_____s te gl_____den. Het leuke diertje r_____dt liever met de tr_____n naar een _____land. 

Na afloop kr_____gt de Sint nog een lekker w_____ntje en een _____ndeloos applaus.

Oefening 2
Ik schrijf de ei-woorden op de juiste plaats in de zinnen.

seizoen – weinig – bereid – terrein – bereikt – arbeiders – leiden – gescheiden – weide – feit – 
eindelijk – eigendom – peil – veilig – leidingen – steile

Veilig kruispunt voor schoolkinderen in Kijkergem
Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst (b)________________ om het kruispunt van de 

Steenweg en de Schoolstraat aan te pakken.

De (a)________________ hebben deze week het (t)________________ al verkend.

Ingenieur Lettermans is (b)________________ de werken te (l)________________.

De werken zullen (w)________________ verkeershinder veroorzaken. Er worden duidelijk twee 

(g)________________ baanvakken aangelegd.

De (s)______________ helling, die (e)________________ is van boer Willem, zal aangepast 

worden. Het is een (f)________________ dat ook het water(p)__________ moet nagekeken 

worden. Daarom worden ook de water(l)________________ grondig aangepakt.

Men wacht nu enkel op het lente(s)________________ om de werken te starten.

In september zullen de leerlingen (e)________________ (v)________________ naar school 

kunnen fietsen.
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4 CONTRACTBUNDEL KIJKER 4 abc abc

De Letterbeekse Gazet

Oefening 3
Ik maak 10 samenstellingen met ei-woorden. Ik verbind elk woord uit de eerste kolom met 
een passend woord uit de tweede kolom.
Ik schik de samenstellingen alfabetisch.

kinder  • • trein   __________________________________

terrein  • • bos   __________________________________

paas  • • bestuurder  __________________________________

eiken  • • arbeid   __________________________________

water  • • plein   __________________________________

zomer  • • seizoen  __________________________________

dorps  • • wagen   __________________________________

trein  • • eitjes   __________________________________

voetbal • • peil   __________________________________

snel  • • terrein   __________________________________

Ik bedenk zelf nog drie samenstellingen met ei-woorden.

_________________ + _________________ = __________________________________

_________________ + _________________ = __________________________________

_________________ + _________________ = __________________________________

Oefening 4
Ik maak zinnen met de gegeven woorden.

autowrak – bestuurder – wringen

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

spinnenweb – wrijven – schooljuffrouw

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

bisschop – marktplein – peulerwtjes

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
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4 De Letterbeekse Gazet

Oefening 5
Ei of ij? Ik schrijf de woorden in de juiste kolom.

sn____plank – tr____nrit – w____geren – kr____sen – ____ndje – m____sjeskamer – 

t____dig – sch____ding – sp____ker – water____sje – ber____ken – bezw____ken

ei
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

ij
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ik schik de woorden alfabetisch. Is de eerste letter gelijk, dan kijk ik naar de tweede letter. 
Zijn de eerste twee letters gelijk, dan kijk ik naar de derde letter.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Oefening 6
Ik schrijf de juiste afleiding van het ei-woord in de zin.
 

eigen   Pas op, we mogen hier ______________________ niet komen!

klein   De foto staat er nu te groot op, ik zal hem ______________________.

leid   Die grote meisjes zijn de ______________________ van de groep.

eind   Nu heb ik je ______________________ te pakken!

veilig   Ons huis is goed ______________________ tegen inbrekers.

keizer   We hebben op reis het ______________________ paleis bezocht.
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Oefening 7
Ik schrijf de persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.

De fanfare van Letterbeek (vieren) _________________ feest!
De fanfare van Letterbeek 

(bestaan) _________________ 

125 jaar. Voor die gelegenheid 

(geven) _________________ 

ze een speciaal concert in het 

cultureel centrum. De 200 gasten 

(krijgen) _________________ een 

warm onthaal met vrolijke muziek. 

Na de pauze (worden) _________________ een bekende Vlaamse zanger 

verwacht. Hij (zingen) _________________ enkele gekende Amerikaanse 

liedjes. De aanwezigen (gaan) _________________ naar huis met een 

tevreden gevoel. Ze (beleven) _________________ een prachtige avond!

Ik rangschik de onderstreepte woorden in de tekst alfabetisch.
Is de eerste letter gelijk, dan kijk ik naar de tweede letter. Zijn de eerste twee letters gelijk, 
dan kijk ik naar de derde letter.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Oefening 8
Ik zoek in de tekst van oefening 7 een werkwoord dat alfabetisch tussen de twee gegeven 
woorden past. Ik vul de infinitief in.

fluiten  _________________ horen

jagen  _________________ lopen

voelen  _________________ zagen

ademen _________________ concentreren

5De Letterbeekse Gazet
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De Letterbeekse Gazet

Oefening 9
Ik onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.

Schuurbrand in Kijkergem
In Kijkergem bij Letterbeek kreeg de brandweer 
gisteren een noodoproep. De schuur van boer Tom 
Tidom stond in brand. De vlammen waren al van 
ver te zien. In de schuur lag veel hout en stro. De 
brandweermannen hadden de brand vlug onder 
controle. Zij konden het woonhuis gelukkig redden! 
Toch gebruikten ze een masker. Het dak bevatte 
immers giftige stoffen. De commandant gaf na één 
uur bluswerk het sein om de brandslangen op te ruimen. De echtgenote van Tom werd na afloop 
erg misselijk. De huisarts was gelukkig op de boerderij. Hij gaf de vrouw een inspuiting.

Ik omkring het juiste antwoord.

De persoonsvormen in de tekst staan in de tegenwoordige tijd / verleden tijd.

Ik kies drie persoonsvormen uit de tekst en schrijf daarvan de infinitief en de stam.

infinitief    stam

_____________________  ______________________

_____________________  ______________________

_____________________  ______________________

Oefening 10
Ik markeer de onderstreepte persoonsvormen in de tegenwoordige tijd met geel.
Ik markeer de onderstreepte persoonsvormen in de verleden tijd met groen.

Pompoenwestrijd opnieuw een succes!
Sinds vele jaren kweken de inwoners van Letterbeek reuzegrote 
pompoenen. Die traditie is ontstaan in 1975 op de boerenmarkt. 
De persoon met de zwaarste pompoen kreeg een kruiwagen. 
De pompoen van Peter Boontjes woog toen 60 kg. Hij mocht die 
dag met een nieuwe kruiwagen naar huis! Sindsdien organiseert 
het pompoengenootschap een jaarlijkse wedstrijd. Dit jaar 
woog de zwaarste pompoen 845 kg! Na de weging snijden de 
deelnemers hun pompoen open en verwijderen ze kilo’s vruchtvlees. Ze maken er echte bootjes 
van en er wordt zelfs een roeiwedstrijd georganiseerd. Daarbij zingen de supporters uit volle 
borst het pompoenenlied.
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7De Letterbeekse Gazet

Oefening 11
Ik maak zoveel mogelijk afleidingen van een ei-woord. 
Ik gebruik de achtervoegsels en, aar, dom, lijk, ing, elijk, er, ster, je, e, tje, eloos.

eigen__________  eiland__________

eigen__________  eiland__________

eigen__________

leid__________  bereid__________

leid__________  bereid__________

leid__________  bereid__________

leid__________  bereid__________

arbeid__________  trein__________

arbeid__________  trein__________

arbeid__________

refrein__________  plein__________

refrein__________  plein__________

scheid__________  eind__________

scheid__________  eind__________

     eind__________

mens__________  eind__________

mens__________

mens__________

mens__________
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Oefening 12
Ik onderstreep in de tekst de onderwerpen eenmaal en de persoonsvormen tweemaal.

Legorobots helpen in de technologieles
Tijdens de les techniek mogen de leerlingen van het 
college van Letterbeek met legoblokjes werken. En ze 
krijgen er nog punten voor ook! De leerlingen maken 
samen zelf de robots met 22 000 legoblokjes. Ze doen 
de robot stappen over een soort maanlandschap. De 
robot loopt naar een vulkaankrater en hij kan meten 
hoe diep die is. ‘Vroeger waren de technieklessen 
saai’, zegt Mika. ‘We maakten enkel oefeningen in een 
leerboek. Nu moeten we meer zelf nadenken. Dat is veel leuker.’ De grote baas van Lego
kwam speciaal van Zweden naar Letterbeek. Hij bekeek de klasresultaten en hij gaf een
pluim aan alle leerlingen voor deze splinternieuwe manier van oefenen.
Ook meester Moussa vindt de lessen met de robots best leerrijk en interessant.

Oefening 13
Ik schrijf de persoonsvorm.

De schaatskampioene (glijden) ______________ 

sierlijk over het ijs. (glijden) ______________ 

jij ook zo vlot op de schaatsbaan? Ik (vinden) 

______________ kunstschaatsen fantastisch om 

naar te kijken. Wat (vinden) ______________ jij?

Je (vinden) ______________ het vast maar saai?

Ik ben gevallen op straat en nu (bloeden) ______________ ik. Ik (bevinden) ______________ 

me op een plek die ik niet goed ken. Het (worden) ______________ al donker.

(moeten) ______________ ik nu de hulpdiensten bellen? Of (rusten) ______________ 

ik even een moment uit en (haasten) ______________ ik me dan naar huis? Wat (raden) 

______________ jij me aan?

8 De Letterbeekse Gazet
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De Letterbeekse Gazet

Oefening 14
Ik schrijf de persoonsvormen in de verleden tijd.

De scouts van Letterbeek beleven een fijne tijd op hun zomerkamp
De scouts (bouwen) _________________ vlotten en (koken) _________________ op een 

houtvuur. De jongens en meisjes (maken) _________________ ook avontuurlijke trektochten 

in de natuur. Elke namiddag (spelen) _________________ ze urenlang leuke of avontuurlijke 

spelletjes. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk het kampvuur! De scouts en de leiders 

(mogen) _________________ worsten bakken op het 

vuur. Ze zongen samen populaire en mooie liedjes. 

De leiding (begeleiden) _________________ hen 

met een gitaar, trompet en xylofoon. Iedereen (keren) 

_________________ doodmoe maar tevreden terug 

naar huis.

Oefening 15
Op de lege plaatsen in het alfabet schrijf ik woorden uit de tekst van oefening 14 met de 
juiste beginletter.

_________________  _________________  C  

_________________  E    _________________  

_________________  _________________ I  

J      _________________  L  

_________________  _________________  O

_________________ Q     R   

_________________ _________________  _________________  

_________________ W     _________________  

Y     _________________
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De Letterbeekse Gazet

Oefening 16
Ik kies het passende werkwoord en schrijf de persoonsvorm in de juiste vorm in de 
zinnen.

wreken – wrijven – wringen

Ik ______________ de zalf goed op mijn pijnlijke knie.

Hij ______________ de dweil goed uit.

De voetballers ______________ de vorige nederlaag met drie doelpunten.

De worstelaar ______________ de arm van zijn tegenstander achter zijn rug.

Mama ______________ zachtjes over

het hoofdje van haar baby.

Ik ______________ mij morgen wel

door een goed toets te maken!

Oefening 17
Ik schrijf de passende woorden met wr in de zinnen.
Ik schrijf de passende moeilijke woorden in de zinnen.

woorden met wr: wrak – wrede – wroeging – wraak – wratten

moeilijke woorden:  onmiddellijk – voortdurend – markt – voorraad – erwtjes – eb – bib – 
juffrouw – rechtstreeks – misschien

De _______________ heks heeft twee ________________ op haar neus.

De boer verkocht op de ______________ zijn ganse ________________ _______________.

Het ______________ van de auto moest na het ongeval 

____________________ verwijderd worden.

Wil jij ________________ ________________ nemen 

na deze onsmakelijke poets?

Ik zou het niet doen, de dader heeft nu al ____________________.

In de les over de natuur vertelt de ______________________ over ___________ en vloed.

We kregen de opdracht daarover een boek te zoeken in de ______________.

Papa bestelt via de telefoon onze zomervakantie ________________________ in het hotel.

Maar het gesprek wordt ______________________ onderbroken door een storing.
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De Letterbeekse Gazet

Oefening 18
Ik onderstreep het onderwerp eenmaal en de persoonsvorm tweemaal.

Inbrekers luiden per ongeluk de kerkklokken
Inbrekers moesten in de nacht van 22 oktober 
2015 met lege handen vluchten. Ze waren de kerk 
binnengedrongen met de bedoeling waardevolle 
kunstwerken te stelen. Door hun geklungel zetten de 
dieven het automatisch systeem om de klokken te 
laten luiden in werking. Het ganse dorp werd om drie 
’s nachts gewekt door het lawaai van de klokken! De 
politie kwam snel ter plaatse. De dieven liepen zo hard 
ze konden en lieten hun buit achter aan de deur van 
de kerk. De bende kon nog voor de ochtend opgepakt 
worden. Ze verschenen enkele uren later al voor de 
onderzoeksrechter.

Ik omkring het juiste antwoord.

De persoonsvormen in de tekst staan in de tegenwoordige tijd / verleden tijd.

Ik kies drie persoonsvormen uit de tekst en schrijf daarvan de infinitief en de stam.

infinitief    stam

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

Oefening 19
Ik schrijf een kort artikel over nieuws uit de streek.
Ik gebruik twee woorden met ij, twee woorden met ei en twee woorden met wr.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Er gebeurde weer heel wat in de gemeente Letterbeek.  
Waarom luidden de klokken van de kerk om 3 uur ‘s nachts? 

Wat had de fanfare te vieren? Hoe helpen robots in de lessen technologie op school? 
Wie won de jaarlijkse pompoenwedstrijd?  

Voor het laatste nieuws uit Letterbeek moet je bij de Letterbeekse Gazet zijn!

Woorden met ei 
en ij

Woorden op b

Woorden met wrAlfabet

Moeilijke
woorden

Werkwoord-
spelling
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