Thema 4
Week 1
 Een meubel is een tafel, stoel, bed, kast of
bank.
breekbaar
  Zorgvuldig is als je iets met veel zorg en aandacht doet.
1, 3
 Er zijn meer antwoorden goed.
 1 verhuisdoos, 2 verhuisbericht, 3 verhuiswagen
 1 inpakken, 2 inrichten, 3 inpakken,
4 inpakken, 5 inrichten, 6 inpakken
 Een vertrek is een ruimte in een huis of in
een gebouw.
1 het toilet, 2 de slaapkamer, 3 de woonkamer, 4 de keuken
 in een verhuisdoos: de vaas, het kopje, het
bord
niet in een verhuisdoos: het bed, het vloerkleed, de boekenkast
-

1 de slagerij, 2 woensdag, 3 de stilte
-

Week 4
  1 sinds naar, 2 van, 3 tenzij
 1c de herfst, 2e trekken, 3b de kustlijn,
4d overwinteren, 5a voedsel
  1e broeden, 2c de poging, 3n het nadeel,
4g de schemerlamp, 5h inrichten, 6m de
zwerm, 7k het instinct, 8b duizend,
9j de ervaring, 10a de voorwerpen
1d de verhuiswagen, 2f de verhuizer, 3i het
meubel, 4l opgraven, 5o de stand
 2 nagelbijten, 3 de koe, 4 het nest, 5 het
hoofdeinde, 6 pasgeboren, 7 het gras, 8 de
minuut
  b

Week 2
 1 niet waar, 2 waar, 3 waar, 4 niet waar,
5 niet waar, 6 waar, 7 niet waar, 8 waar
      het instinct
 1e duizenden, 2h het voedsel, 3c de herfst,
4a trekken, 5g trekvogels, 6f zwerm, 7b overwinteren, 8d instinct
Week 3
 1d het weekend, 2b kermisattracties,
3g opbouwen, 4h in elkaar te zetten,
5f de kermis, 6a openen, 7e afbreken,
8c nomaden
    2 het weekend, 3 opbouwen, 4 in elkaar
zetten, 5 opgraven, 6 rijdende school
 1 want, 2 maar, 3 daardoor, 4 omdat, 5 want,
6 want
 1 draaideur, 2 draaiorgel, 3 draaistoel
 Een vergunning is de toestemming die je
bijvoorbeeld van de gemeente krijgt.
Om te mogen vissen.
Om te mogen bouwen.
-

Antwoorden werkboek zelfstandig werken - deel 5a
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