Thema 1
Week 1
 wandelen: b de schoen, c lopen, f de blaar
fietsen: a de fiets, d het wiel, e het zadel
Op de andere regels zijn meer antwoorden
goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Deze woorden moeten weg: vliegen, de driewieler, de pen, auto-rijden
 a de prijs, b winnen, e mooi, f de avondvierdaagse
Op de andere regels zijn meer antwoorden
goed.
 Als je ergens voor je plezier heen fietst,
noem je dat een fietstocht.
Bij de woorden zijn meer antwoorden goed.
 Een racefiets is een fiets waarmee je heel snel
kunt fietsen.
Bij de woorden zijn meer antwoorden goed.
 







Week 2
Er zijn meer antwoorden goed.
1c dun, 2e klein, 3d oud, 4b lang, 5a mooi
1b, 2c, 3d, 4a
Er zijn meer antwoorden goed.
1 van haar, 2 van hem, 3 van hem, 4 van haar
Er zijn meer antwoorden goed.

a

e

b

f

c

g

d

h

 1 de aarde, 2 de brandstof, 3 de centimeter,
4 de deelnemer, 5 de motor, 6 opstijgen,
7 het ruimtepak, 8 de speurtocht
1 Anne, 2 Bas, 3 Edo, 4 Fleur, 5 Mira, 6 Said

Week 3
  Dit is een opval-tekst. De makers van de
poster willen graag dat je naar het feest
komt.
 Dit is een weettekst. De tekst vertelt je wat er
is gebeurd.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Joep en Hans gaan samen op pad.
Joep en Hans wandelen samen.
Het is tijd om naar huis te gaan.
Hans hangt zijn jas aan de kapstok.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 1d De gids wijst ons de weg.
2b De meneer is twee meter lang.
3a De astronaut stapt in de raket.
4e Mijn vader wandelt met de hond.
5c De motor van de auto is kapot.
Week 4
  het bos: b de boswachter, c wandelen,
d picknicken, g het ven
de heide: a geen bomen, c wandelen,
d picknicken, h de heide-plantjes
het park: c wandelen, d picknicken,
e de fontein, f het gazon
  Er zijn meer antwoorden goed.
 1b gazon, 2a fontein, 3d deelnemer,
4c seizoen, 5e driewieler
 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 E, 6 F, 7 G, 8 H, 9 I,
10 J, 11 K, 12 L, 13 M, 14 N, 15 O, 16 P, 17 Q,
18 R, 19 S, 20 T, 21 U, 22 V, 23 W, 24 X, 25 IJ,
26 Z
 1 a biologie, 2f centimeter, 3h dennenappel,
4c inleveren, 5g kilometer, 6e meter,
7b natuur, 8d omgeving
 Er zijn meer antwoorden goed.
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Thema 2
Week 1
Het woord is: ijzerdraad.
Het woord is: volwassene.
Er zijn meer antwoorden goed.
1 in, 2 van, 3 in, 4 van
Sint-Maarten: a de lampion, c zingen,
d de avond, e het waxinelichtje, f op straat,
g het liedje, i het ijzerdraad
de fanfare: b de trommel, f op straat,
h de trompet, j de optocht
 1 de avond, 2 het ijzerdraad, 3 de lampion,
4 het liedje, 5 op straat, 6 de optocht,
7 de trommel, 8 de trompet, 9 het waxinelichtje, 10 zingen
 feestdag, feestzaal, feestneus
Voor het laatste woord zijn meer antwoorden
goed.
 1 vieren, 2 de versiering, 3 brandbaar,
4 slachten














Week 4

   de kleding: a de feestmuts, d de laars,
e de trui
het eten: b het deeg, c de honing, f de appel
 Er zijn meer antwoorden goed.
 het fruit: de appel, de banaan, de peer
de kleding: de kous, de hoed, de schoen
het vervoer: de auto, de trein, de fiets
 1 de leeuw, 2 de appel, 3 denken, 4 de duif
 1b de vogel, 2a het huisdier, 3d het roofdier,
4c de vis
 -

Week 2
Woorden voor dieren (groen): hond, kip, poes
Woorden voor mensen (rood): broer, oma,
zuster, baby, dokter, tante
Woorden voor dingen (blauw): luier, wieg,
slinger, beschuit, kaart, speen
Ilse, Lies, Luc, Marit, Mees
b de beschuit, a de kinderwagen,
c de verjaardagstaart, d de wieg, e de luier
Bij het laatste plaatje zijn meer antwoorden
goed.
1 trakteren, 2 huilen, 3 schrijven, 4 zingen,
5 aansteken
-  Er zijn meer antwoorden goed.

Week 3
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 c carnaval, a het verjaardagsfeest,
b Sint-Maarten
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Eerste plaatje: a de imam, d de moslim,
e goed zijn voor een ander
Tweede plaatje: b de christen, c de dominee,
e goed zijn voor een ander
 snoep, kleren, vogels, feesten
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Thema 3












Week 1
een dier met vier poten en een staart
een kast met deur van glas die open kan
1 zoenen, 2 de spier, 3 dun, 4 bonken
Eerste plaatje: c het bot, d de schedel,
h het skelet, i stevig, j de ledematen,
k het geraamte
Tweede plaatje: b het gips, d de schedel,
e de afdruk
Derde plaatje: a beschermen, b het gips,
g genezen
Let op: andere antwoorden kunnen ook goed
zijn.
Met de handen: b knippen, c bonken
Met de voeten: d schuifelen
Met de mond: a fluisteren, e klappertanden,
f zoenen
Op de lege regels zijn meer antwoorden goed.
Koe: c poten
Meeuw: c poten, d vleugels
Vis: a vinnen
Zeester: b armen
Plaatje links: a het skelet, c het geraamte
Plaatje rechts: b de schedel
Op de lege regels zijn meer antwoorden goed.

Week 2
  Er zijn meer antwoorden goed.
 De hond bijt zichzelf.
Het konijn krabt zichzelf.
In de wolken zijn meer antwoorden goed.
 1 afwachten, 2 arresteren, 3 beschermen,
4 bonken, 5 genezen, 6 giechelen, 7 klimmen,
8 koorddansen, 9 slepen, 10 Dstoten,
eze
11 zaklopen, 12 zwemmen Haaien ktoand is van een haai.
men nog s
teeds voor
 1 weettekst
.
2 Er zijn meer antwoorden goed.
3 Er zijn meer antwoorden goed.


 Wat voor fossiel het is.
Of het soort dier nog steeds bestaat.
Of de soort plant nog steeds bestaat.
 -

Week 3
  1 opa en oma, 2 elke dag, 3 vaak, 4 eten en
drinken
 1 grootmoeder, 2 een plank, 3 mijn voorouders, 4 een gebroken arm, 5 de schedel
 Jan, Oom, dag, één hand optillen, voetbalt,
vaak een kaart
  Het nummer van Jasin is 1472588.
Hij kan het nummer snel vinden door op
alfabet te zoeken.
Het nummer van Noa is 4455874.
Week 4
Er zijn meer antwoorden goed.
1 0 gram (en een snufje rietsuiker)
2 Je moet alles door elkaar roeren, behalve de
rietsuiker.
Je smeert alles op een bakplaat en zet die in
de oven.
Daarna laat je het afkoelen.
Je strooit er rietsuiker over.
3 Er zijn meer antwoorden goed.
4 Er zijn meer antwoorden goed.
5 Er zijn meer antwoorden goed.
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Thema 4
Week 1
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 De windrichting is de richting waar de wind
vandaan komt. Bijvoorbeeld het noorden of
het zuiden.
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 Een lijst met uitleg over de tekens die worden
gebruikt: de legenda.
De richting waar de zon midden op de dag
staat: het zuiden.
De richting tegenover het zuiden: het noorden.
Ander woord voor plat: vlak.
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Week 4

  Er zijn meer antwoorden goed.
 Ken je deze al?
Twee kinderen wachten op de trein.
De een vraagt: ‘Hoe laat komt de trein?’
De ander zegt: ‘Vast heel snel.’
De een zegt: ‘Hoe weet jij dat?’
De ander roept: ‘De spoorlijn ligt er al!’
Flauw hoor! (of: Flauw hoor.)
 Het valt in het water.
Nu breekt mijn klomp.
Oost west, thuis best.

Week 2
Er zijn meer antwoorden goed.
Er zijn meer antwoorden goed.
Woorden met de (groen): hoofdstad, koningin,
mensen, wet
Woorden met het (blauw): buitenland,
Nederlands, volk, noorden, volkslied
Er zijn meer antwoorden goed.
stoel, paarden, fietsen, fiets
de, de, het, de, het, de, de, de, het, de, de,
het
Er zijn meer antwoorden goed.
Er zijn meer antwoorden goed.
bevrijdingsdag, jaarlijks, koningin, minister,
regeren, regering, stemmen, vergaderen,
vlaggen, volkslied, wet
Week 3
-  Er zijn meer antwoorden goed.
1 Dag Tim,
2 Wil je met mij naar de kermis?
3 Ik heb vijf euro.
4 Tot dan, Rik
Aanheffen (rood): beste, hallo, lieve, hoi, dag
Afsluitingen (groen): doei, kusjes, groetjes,
dag, tot ziens
1 hallo, 2 lieve, 3 beste, 4 groetjes, 5 dag,
6 doei, 7 hoi, 8 kusje
Ik hoop dat ik je niet meer zie.
Van mij krijg je nooit meer een brief.
Ik vind je stom!
Ik nodig jou nooit meer uit.
een duik nemen, een boodschap doen,
de bus halen, het bed opmaken, thee zetten,
de afwas doen, de tafel dekken, de hond
uitlaten
Er zijn meer antwoorden goed.
-
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Thema 5
Week 1
-  Er zijn meer antwoorden goed.
De hittegolf: een paar dagen achter elkaar
heel warm weer
De palmboom: tropische boom met grote
bladeren
Het sneeuwklokje: witte bloem die in de
winter bloeit
Het vriespunt: het punt waarop het zo koud
wordt dat het water bevriest
Let op: andere omschrijvingen kunnen ook
goed zijn.
 Koud weer (blauwe streep): het sneeuwklokje,
het vriespunt
Warm weer (rode streep): de hittegolf,
de palmboom
 











  Woorden van deze week: noodweer, onweer,
windrichting, zonneschijn, briesje, orkaan,
windstil
Woorden van week 1 en 2: hagel, neerslag,
stormachtig, bewolking, regenboog, vorst,
vriespunt, zonnig, ijzel
 





Week 4
-  Er zijn meer antwoorden goed.
Mama zegt: “ Ga niet naar buiten, het is
slecht weer. ”
“ Ik trek mijn regenjas aan ”, zegt Bram.
“ Morgen wordt het lekker zonnig. ”
“ Dan gaan we naar het strand toe ”, zegt
mijn vader.

 -  Er zijn meer antwoorden goed.

Week 2
Er zijn meer antwoorden goed.
b wat, b wat, a waar, e wanneer, a waar
1b, 2e, 3d, 4a, 5c
-  Er zijn meer antwoorden goed.
Morgen gaat Loes met vakantie.
Ze blijft eerst een week in Spanje.
Daarna gaat ze een paar dagen naar Frankrijk.
Haar ouders en haar broertje Pim gaan ook
mee.
Ze heeft er veel zin in!
Volgende week gaat Koen op vakantie.
Hij gaat met zijn ouders en zijn zusje Merel.
Ze gaan naar België en Duitsland toe.
Hij heeft er veel zin in!

Week 3
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 knop
1 een knop van een bloem, 2 een knop op de
televisie
 Mijn moeder zegt : “Ga lekker buiten spelen.”
Ik kan kiezen uit : rood, blauw, geel en groen.
 -

de driehoek

de rechthoek

Antwoorden werkboek zelfstandig werken - deel 4

5

Thema 6







Week 1
-  Er zijn meer antwoorden goed.
b, 2b, 3b, 4a
-  Er zijn meer antwoorden goed.
1d, 2c, 3b, 4a
-

Week 2
  Er zijn meer antwoorden goed.
 Tekst 1 is een verhaaltekst.
Tekst 2 is een weettekst.
Tekst 3 is een doetekst.
 Zin 4 is goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.
  Er zijn meer antwoorden goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.









Week 4
De kopjes zijn: Het geheim op de kampeerboerderij, Het plan, Sluipen naar de jongens,
Smeren maar, Spoken.
Er zijn meer antwoorden goed.
De kopjes zijn: Koen maakt een taartje,
Vieze worst, Het plan, Een taartje.
Er zijn meer antwoorden goed.
-

Week 3
 De punten in de teksten zijn vergeten.
 De telefoon
Ring, ring, ring, telefoon. Kun je het je voorstellen, een leven zonder telefoon? In 1876
werd de telefoon uitgevonden. Door de
Amerikaan meneer Bell. Het lukte toen om
met elkaar te praten door een telefoondraad.
De tandenborstel
Goed je tanden poetsen. Hoe vaak heeft je moeder dat niet tegen je gezegd? Lang geleden kon
je niet eens je tanden poetsen. Toen was er nog
geen tandenborstel. In China werd de tandenborstel uitgevonden. Daarna kwam de tandenborstel naar Europa. De koning van Frankrijk gaf
toen een tandenborstel aan zijn vrouw. Daarna
wilde iedereen een tandenborstel.





-  Er zijn meer antwoorden goed.
1 dat, 2 dat, 3 die, 4 dat, 5 die
1 hij, 2 zij, 3 zij, 4 hij, 5 daar, 6 die, 7 die,
8 daar
 1 Jara, 2 Lisa, 3 de professor, 4 Polat en
Michel, 5 de kinderen
1a hem, 2c hij, 3b haar, 4d zij, 5d zij, 6c hij
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Thema 7
Week 1
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 1 iets leuks wat je kunt zien of doen, 2 iets
voor je opzij laten leggen, 3 veel doen, druk
bezig zijn, 4 leuk of prettig, 5 een reis met
een vliegtuig
Let op: andere omschrijvingen kunnen ook
goed zijn.
 Er zijn meer antwoorden goed.
Week 2
 A
Bij de verschillen zijn meer antwoorden goed.
 b, a, m
 B, M, E, D, I, D, M, D
   Week 3
Van links naar rechts: 5, 9, 7, 6, 1, 4, 3, 8, 2
1d, 2e, 3c, 4a, 5b
Er zijn meer antwoorden goed.
3
Alinea 2, 3 en 4 zijn de voorbeelden.
 Sommige dieren ruiken op een andere manier.
 De slang ruikt met zijn tong.
 1 2, 2 Maar er liggen ook veel andere dingen.





Week 4
 Er zijn 15 verschillen.
 2
Zin a hoort bij de tweede alinea.
Zin b hoort bij de eerste alinea.
  1 de ooievaar, 2 de jongen met het vangnet,
3 de auto
Bij het verhaaltje zijn meer antwoorden goed.
 1d omdat, 2b of, 3c daarom, 4a als (of: d
omdat), 5d omdat (of: a als)
 Er zijn meer antwoorden goed.
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Thema 8
Week 1
-  Er zijn meer antwoorden goed.
koepeltent, spookhuis, zomervakantie, wintersport, jaargetijde, botsauto
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Vier van deze woorden: skiën, reserveren,
luieren, twijfelen, zwemmen, zin hebben in
 De naamwoorden zijn: de attractie, de camping,de wintersport, de zomervakantie, het
jaargetijde, de botsauto, het spookhuis.
Er zijn meer antwoorden goed.





Week 4

  Ik lees een strip, terwijl mijn broer televisie
kijkt.
Terwijl de rest buiten speelt, maak ik een
som.
Mijn band is lek, dus ga ik niet met de fiets.
Ik heb de hele middag vrij, dus ga ik naar het
strand.
 1 dus, 2 terwijl, 3 dus, 4 terwijl
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 derde stuk: 1, tweede stuk: 2, eerste stuk:
3, vierde stuk: 4, vijfde stuk: 5

Week 2
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 Ga je mee naar het zwembad? We gaan om
drie uur. Neem een bal mee om te voetballen.
Ik neem geld mee om ijs te kopen. Ik hoop
dat je ook mee gaat. Tot straks en groetjes.
 Utrecht, Anne, Tim, Friesland

Drachten, 12 maart
Lieve tante Karin,
Wat leuk dat je met Job komt logeren.
Het is heel lang geleden dat ik Job heb gezien.
Dat was toen ik bij jou in Utrecht was.
Hij was toen nog een kleine baby.
Kan hij nu al lopen? Kan hij al praten?
Als het mooi weer is, gaan we naar kinderboerderij De Hooiberg.
Vind je dat ook leuk?
Tot volgende week.
Groetjes van Tamar.
 -  Er zijn meer antwoorden goed.








Week 3
De uitdrukkingen zijn: op pad gaan, het is
niet alle dagen feest, in het oog springen,
inpakken en wegwezen, iets van je laten
horen, het is hondenweer, gezond zijn als een
vis, sterretjes zien.
opvallen, weggaan, duizelen, regenen,
schrijven
lezen
1c doodop, 2c er zin in, 3a dolgraag,
4d het ziet zwart van de mensen
opbellen, schrijven, een e-mail sturen
-  Er zijn meer antwoorden goed.
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