Thema 6
Week 1
Kopieerblad 89a
 1a afpakken, 2g straatartiesten, 3f onbetrouwbaar, 4b eigenaardig, 5h openluchttheater,
6i tankstation, 7e irriteert, 8j vraagstuk,
9c imiteren, 10d tanken
Kopieerblad 89b
 Op de acht open plekken zijn meer antwoorden goed.
 3, 4, 5, 7, 8, 9
Kopieerblad 89c
 1e woord: eigenaardig. Eigenaardig betekent
apart, opvallend.
2e woord: irriteert. Irriteren betekent ergens
last van hebben.
3e woord: straatartiest. Een straatartiest is
een kunstenaar die op straat kunsten doet.
4e woord: afpakken. Afpakken is iets van
iemand wegnemen.
 1 geïrriteerd, 2 imiteer, 3 geïmiteerd,
4 imiteren, 5 irriteren, 6 irriteert
Kopieerblad 89d
 Er zijn meer antwoorden goed.

Week 2
Kopieerblad 93a
 1g riskant, 2c het cabaret, 3a alcoholvrij,
4b het buffet, 5j verkeerscontrole, 6i seintje,
7d cappuccino, 8e de foyer, 9h ruimtereis,
10f menigte
Kopieerblad 93b
 Het buffet is de plaats in een restaurant of
theater waar je iets kunt halen om te eten of
te drinken.
De cappuccino is koffie met een schuimlaag
en cacao erop.
Een verkeerscontrole betekent dat de politie
de veiligheid van voertuigen controleert en
ook kijkt of de bestuurders niet te veel alcohol gedronken hebben.
Kopieerblad 93d
 1d riskant, 2b het cabaret, 3e de ruimtereis,
4f het seintje, 5a alcoholvrij, 6c de menigte

Week 3
Kopieerblad 97a
 1f de minstreel, 2b burcht, 3h oorkonde,
4d harnas, 5a boogschieten, 6i strijden, 7j het
wapen, 8e de luit, 9c de geschiedenis, 10g de
pest
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Kopieerblad 97c
 Een minstreel was een zanger in de middeleeuwen.
Een nar was iemand met gekke kleren aan die
de mensen vroeger liet lachen om zijn grappen.
Een luit is een muziekinstrument met snaren.
Kopieerblad 97d
 3, 4, 5, 9, 10
 1e woord: oorkonde. Een oorkonde is een
officieel papier waarop iets belangrijks staat.
2e woord: burchten. De burcht is een kasteel
met zware muren.
3e woord: luit. Een luit is een muziekinstrument met snaren.
4e woord: pest. De pest is een besmettelijke
ziekte waaraan vroeger veel mensen dood
gingen.
5e woord: strijdt. Strijden betekent vechten.

Week 4
Kopieerblad 101a
 1e strijden, 2c afgepakt, 3a imiteert, 4b boogschieten, 5f irriteert, 6d getankt
Kopieerblad 101b
 Er zijn meer antwoorden goed.
Differentiatiebladen

Week 1
Kopieerblad 90
1 ligt te slapen, 2 staat te wachten, 3 loopt te
bibberen, 4 probeert te schaatsen, 5 zit te
schrijven, 6 hangt te drogen

Week 2
Kopieerblad 94
 vertelt, vertel, vertellen
breng, brengt, brengen
is, bent, ben
kom, komt, kom
Week 3
Kopieerblad 98
 1c, 2a, 3b
 b borduren, c naaien, a breien
 e de trommel, c de gitaar, a de trompet,
b de harp, d de fluit
Kopieerblad 99
 1f, 2a, 3c, 4e, 5g, 6d
 b
  zwaard, schild
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Kopieerblad 100
 1 a, 2 na, 3 nar, 4 rand, 5 raden
 1 e, 2 en, 3 ren, 4 nier, 5 ruïne
 1 t, 2 Ot, 3 tol, 4 slot, 5 sloot

Antwoorden kopieerbladen - deel 5

9

