Thema 4
Week 1
Kopieerblad 56a
  Nieuwbouw betekent net gebouwde huizen en
andere gebouwen.
De verhuizing is wanneer je aan het verhuizen
bent.
Kopieerblad 56b
 b bereiken, a halverwege
 a pijlsnel, e halverwege, c verhuizing,
b bereiken, h buurt, g nieuwbouw, f overdag,
d hoofdeinde
Het woord in de grijze hokjes is: prikbord.
Kopieerblad 56c
 Er zijn meer antwoorden goed.
 hoofdeind, nieuwbouw, prikbord, pijlsnel,
stapvoets, verhuizing

Week 2
Kopieerblad 60a-b
 de lente: 1, 8, 9, 16, 17, 23
de zomer: 2, 7, 10, 15, 18, 24
de herfst: 3, 6, 11, 14, 19, 21
de winter: 4, 5, 12, 13, 20, 22
Kopieerblad 64a
 Er zijn meer antwoorden goed.
 1f onvoorstelbaar, 2j de vogelbescherming,
3c het kompas, 4e de zwaluw, 5g de snelheid,
6d de kustlijn, 7a het broedgebied, 8h volop
Kopieerblad 64b
 b gebruikmaken, i uitgehongerd
 Uitgehongerd betekent dat je heel erg veel
honger hebt.
  Een kompas. Een kompas is een instrument
waarop je kunt aflezen waar het noorden is.
Kopieerblad 64c
 c broedgebied, e broeden, b volop, a een
zwaluw, d uitgehongerd
 Week 3
Kopieerblad 71a
 Er zijn meer antwoorden goed.
Kopieerblad 71b
 a f de suikerspin
 Er zijn meer antwoorden goed.
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Kopieerblad 71c
 succes
 1c succes, 2e de vrachtwagenchauffeur, 3b het
reisschema, 4a de rit, 5d gegil
Kopieerblad 71d
 a herrie, suikerspin, gegil, rit, omroepster,
klaslokaal, succes
b reisschema
Kopieerblad 72
gewone, groene, mooie, mooie, wit, groene,
gele, klein, mooi, rijdende, rijdend

Week 4
Kopieerblad 75b
 1f, 2h, 3g, 4a, 5c, 6i, 7d, 8e, 9b
 Kopieerblad 75c
 het reisschema: het vertrek, het overzicht,
de aankomst
pijlsnel:rennen, vliegen, klaar
gebruik maken van: handig, het nut, als het
helpt
het kompas:de magneet, het noorden
het gegil: hoge toon, de schreeuw
 Kopieerblad 75d
 1 Een zwaluw is een soort kleine trekvogel.
2 Een poffertjeskraam is een winkel waar
kleine, ronde dikke pannenkoekjes gebakken
worden.
3 Een rit op de kermis betekent een rondje
met een kermisattractie, bijvoorbeeld de
draaimolen of het reuzenrad.
4 Een vrachtwagenchauffeur bestuurt voor zijn
beroep een vrachtwagen.
5 Pijlsnel betekent heel erg snel.
kustlijn
De kustlijn is de lijn waar de zee en het land
bij elkaar komen.
Kopieerblad 75e
  Op de negen open plekken zijn meer
antwoorden goed.
Differentiatiebladen

Week 1
Kopieerblad 57
verhuizen, inrichten, betaalbaar, betalen,
dankbaar, tekening, breekbaar, wandeling,
wandelen, inrichting
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Week 2
Kopieerblad 65
het insect: de mug, de hommel, de vlieg,
de wesp
de trekvogel: de kievit, de zwaluw, de gans,
de bonte kraai

Week 3
Kopieerblad 73b
 a
 b
 de draaimolen
 de vader of moeder
 de kassa
 een paard, een fiets, een vliegtuig, een bus
Kopieerblad 74
a 1 reuzenrad, 2 poffertjes, 3 botsauto,
4 grijpkast, 5 achtbaan, 6 schiettent, 7 zuurstok,
8 draaimolen, 9 zweefmolen
b attractie
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