Thema 8





Week 1



c de sport

b de individuele sport

f de teamsport

h het judo
a het slagbal







Week 3
1-3, 2-4, 3-6, 4-2, 5-7
1e een blinde, 2g een blindegeleidehond,
3b een instructeur, 4f belonen, 5c dwang,
6a verbazen, 7h een commando, 8d de steun
en toeverlaat
HLPU, hulp
1 donker, 2 voor altijd, 3 verkopen
1 uitproberen, 2 gistermiddag, 3 pas, 4 een
geheel

e de sprint
g voetballen

hardlopen

d de marathon

 Olympische Spelen, olympische sporter
  De tijdbalk is een lijn met jaartallen waarop
je zet wanneer wat gebeurd is.
 1 waar, 2 niet waar, 3 waar, 4 waar, 5 waar,
6 niet waar, 7 niet waar, 8 waar
 1 aan…, 2 tegen…, 3 aan…, 4 tegen…,
5 tegen…, 6 tegen…, tegen…
  Elke ring stelt een deel van de wereld voor.
De vijf ringen zijn met elkaar verbonden.
Zo horen ook de delen van de wereld bij
elkaar.

Week 2
 1 niet waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 waar,
5 waar, 6 niet waar, 7 niet waar, 8 waar
  1 over, 2 tegen, 3 aan, 4 aan, 5 van, 6 naar
 binnenkort, er, eigenlijk, het, iemand, zelf,
nog, hopelijk, maar, haar
   1c kinderachtig, 2e kinderafdeling, 3b de kinderarts, 4a een kinderboek, 5d de kinderboerderij
 1c de timmerman, 2f schuren, 3b genoeg,
4e leiden naar, 5a betreft, 6d je
-

Week 4
 oma. Jantien wil over de volleybalwedstrijd
vertellen. In de gymzaal. Met de fiets. Ze
kreeg een lekke band.
 1g het kindertehuis, 2e duo, 3j gistermiddag,
k pas, 4f je, 5m zelf gemaakt, 6b genoeg,
7d stond ik er niet alleen voor, 8h belonen,
a behulpzaam, 9i allervriendelijkst, l betreft,
10c keuze
  1e een blinde, 2b een pleeggezin, 3f een
instructeur, 4c dwang, 5h het commando,
6d verbazen, 7g de steun en toeverlaat,
8a kosteloos
 1c het herkenningsteken, 2b de olympische
ringen, 3d met elkaar verbonden,
4a verbindm
  1d de stichting, 2m de soldaat, 3b in de
avonduren, 4o het radiobericht, 5n de tijdbalk, 6g het inkomen, 7e de armoede, 8f de
speelgoedactie, 9a opsutren, 10k de gehandicapte
1c de demonstratie, 2h het afvalhout, 3i oorlog voeren, 4j het werelddeel, 5l de struif
 1 het racket, 2 de ruimtereis, 3 vals, 4 het
fietspad, 5 het plezier, 6 de sprint, 7 de lange
afstand
1 aan, 2 tegen, 3 naar, 4 tegen, 5 aan

Antwoorden werkboek zelfstandig werken - deel 5b
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