
Aan de slag!

Hoofdletters rangschikken

Rangschik de woorden uit het kader in het juiste vak.

Broes – Hemelvaart – Brussel – Dora – Pater Damiaan – Pasen – Kerstmis –  
Antwerpen – Maria – Mechelen – Allah 

namen van personen heilige personen

kerkelijke feestdagen plaatsnamen

Met of zonder

Schrijf de woorden over.
Schrijf hoofdletters waar het hoort.

1 kerstdag  7 paasmaandag 

2 boekentas  8 langestraat 

3 eliott  9 jahwe 

4 offerfeest  10 koning 

5 suikerfeestjurk  11 flore vermeulen 

6 pinksteren  12 chanoeka 

2

3

 1.1

 1.1

37

Broes

Dora

Maria

Pater Damiaan

Maria

Allah

Brussel

Antwerpen

Hemelvaart

Pasen

Kerstmis

kerstdag

boekentas

Eliott

Offerfeest

suikerfeestjurk

Pinksteren

paasmaandag

Langestraat

koning

Flore Vermeulen

Chanoeka

Mechelen

Jahwe



Een bevestigingsbriefje

Schrijf een briefje om te bevestigen dat je aanwezig zult zijn op de bijeenkomst.
Vul ook de envelop goed in.

 

 

 

 

 

 

De detective laat zijn kaartje achter

Ontwerp jouw naamkaartje.
Vermeld zeker waar je als detective goed in bent.

4

5

 

 

 

38

eigen antwoord

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het juist schrijven van hoofdletters.

Flits!

Luister goed.
Schrijf de zinnen goed op.
Schrijf hoofdletters waar het moet.

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed.  
Vertel me hoe je het doet!
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Nero is een bekende stripfiguur.

De familie van Anna gaat op reis naar Nederland.

Met Hemelvaart maken wij een uitstap naar Hasselt.

Wij zetten altijd een kerstboom voor Kerstmis.



Op zoek

Dit kan ik al!
Ik kan een punt, uitroepteken of vraagteken aan het eind van een zin plaatsen.
Ik kan bij een opsomming een dubbelepunt en een komma juist schrijven.

Deze les gaat over …

Moord in het kasteel

Lees de tekst. 
Schrijf de leestekens waar het hoort.

Het leesteken

Een leesteken is een teken:
• dat helpt om een zin beter te kunnen lezen;
• dat aangeeft HOE je de zin moet lezen.

1

voorbeelden:

. Een zin die je zegt. Elke dag haalt hij brood.

? Een zin die je vraagt. Waarom is Kaat zo boos? 

! Een zin die je roept.
Een zin die zegt dat je iets moet doen.

Dat is niet fijn!
Ruim die rommel op!

: Een zin waarin je iets opsomt. Sander sport vaak: lopen, voetballen en 
fietsen.

, Een zin waarin je iets opsomt.
Het zorgt voor een korte pauze in de zin.
Voor of na een aanspreking.

Fien ziet graag kleuren: groen, geel, 
rood en paars.
Robbe, kom eens hier.

Vrijdag werd het lichaam van een dode man aangetroffen in de tuin van zijn 
kasteel De politie werd erbij gehaald Het gaat om een belangrijke persoon 
De zaak wordt grondig onderzocht Een huiszoeking heeft voorlopig nog niet 
veel opgeleverd Wat vond de politie in de tuin Een schop een hark en een 
kruiwagen

LES
2
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Aan de slag!

Goed luisteren

Luister goed naar je juf of meester.
Vul in elk vakje het juiste leesteken in.

1 Ruim onmiddellijk je kamer op 

2 Kom je zaterdag naar mijn verjaardagsfeest 

3 Je maakt een mengsel van bloem  boter en eieren 

4 We gaan op schoolreis naar de dierentuin 

5 Wie is er al klaar met de oefening 

6 Tine  Lies en An mogen eerst een spelletje kiezen 

7 Noteer in je agenda  lijm  schaar  geschenkpapier en kleefband meebrengen 

S. Peurneus

Schrijf in elk vakje het juiste leesteken.
Kleur het hokje in de juiste kolom.

1 S. Peurneus heeft honger 

2 Hij mompelt in zichzelf 

3 Wat zou ik vandaag eten 

4 Ik heb wel zin in spaghetti 

5 Hij maakt een boodschappenlijstje  spaghetti  tomatensaus  groenten en vlees 

6 Onderweg naar huis overloopt hij alles nog eens 

7 Ben ik echt niets vergeten 

8 Oh nee  kaas 

. ? ! : ,

Schrijf de letters uit de gekleurde hokjes achter elkaar op.

 

1 o n b i d

2 n k g u e

3 h d a l p

4 e r n v j

5 r a o d e

6 l x i t c

7 p o b n g

8 l t e k p

2
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Zet er een punt achter!

Schrijf telkens een passende zin.

• Na een zin zet ik een punt.

  

  

• Na een vraag komt een vraagteken.

  

  

• Na een uitroep schrijf je een uitroepteken.

  

  

• Net voor een opsomming schrijf ik een dubbelepunt.

  

  

• Tussen de delen van een opsomming zet ik een komma.

  

  

• Bij een aanspreking zet ik een komma.

  

  

Op speurtocht

Zoek in een krantenartikel een voorbeeld van volgend leestekengebruik.

• Een komma bij een aanspreking

  

  

• Een uitroepteken

  

  

• Een vraagteken

  

  

4
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het juist schrijven van leestekens.

Flits!

Luister goed.
Schrijf de zin op.
Schrijf de juiste leestekens.

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed.  
Vertel me hoe je het doet!
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Vandaag gaan we knutselen!

We hebben een schaar, lijm en stiften nodig.

Weet je wat we gaan maken?

Ik weet het zelf ook nog niet.


