
Alfabet 

 

Schrijf de woorden van de week in 

alfabetische volgorde 

Alfabet (2) 

 

Verdeel de woorden van de week in 

groepjes. Elke groep begint met een 

bepaalde letter. Bijvoorbeeld: 

 A  D   M 

     anders        deur       magisch 

      anker         mode 

Bouwen 

 

Bouw een moeilijk woord op. Doe het zo: 

c 

ci 

cit 

citr 

citro 

citroe      citroen 

Lettergrepen 

 

Schijf de woorden van de week op in 

let-ter-gre-pen (stukjes). 

Doe het zo: 

po-li-tie 

aard-bei 

Gooi een woord 

 

Gooi met 2 dobbelstenen.  

Tel de woorden van de week.  

Bij welk woord kom je uit?  

Kijk 10 seconden naar het woord, doe je 

schrift dicht en schrijf het woord.  

Is het goed? 

Memory 

 

Je pakt een blad met 18 vakjes. Kies 

samen 9 moeilijke woorden uit. Schrijf 

de woorden 2 keer op het blad. 

Controleer de woorden,  

alles goed geschreven?  

Knip de vakjes uit en spelen maar! 

Kort en lang 

 

Schrijf het kortste woord van deze 

week op.  

Doe hetzelfde met het langste woord. 

2 Minuten 

 

Schrijf in 2 minuten zoveel mogelijk 

woorden van de week op. 

Wie heeft de meeste? 

 



 

Raad het woord 

 

Kies 3 woorden van de week en schrijf 

ze op. Omschrijf het eerste woord voor 

de ander. 

De ander schrijft het woord op. 

Nu andersom. 

Zijn alle woorden geweest? Zijn ze goed 

geraden en goed geschreven? 

Hardop 

 

De een noemt een moeilijk woord. Kun 

jij dit woord hardop spellen? 

Knippen en plakken 

 

Kies een spellingregel die jij moeilijk 

vindt. 

Pak een tijdschrift. Zoek binnen 5 

minuten zoveel mogelijk woorden van die 

regel. Knip ze uit! 

Wie heeft de meeste? 

Oefendictee 

 

Geef elkaar een mini dictee van 5 

moeilijke woorden uit de woorden van 

deze week. 

Hoeveel heb je er goed? 

Breek af 

 

Breek een moeilijk woord af. 

Doe het zo: 

model 

mode 

mod 

mo  

m 

 

Woordslang 

 

Maak een zo lang mogelijke woordslang. 

Gebruik de woorden van de week en van 

‘weet je het nog’. 

Doe het zo: 

Model – lachen - naast 

Galgje 

 

Kies een woord van de week.  

Speel galgje. 

Bedenk een zin 

 

Kies een woord uit de woorden van de 

week. Bedenk een zin met dit woord. 

Schrijf de zin op en onderstreep het 

woord. 

 

 



 

Kijk en schrijf 

 

Kies samen een woord uit de woorden 

van de week. Kijk er 10 seconden naar, 

doe je schriftje dicht en schrijf het op.  

Doe dit 10 keer.  

Kijk de woorden van elkaar na. 

Hoeveel heb je er goed? 

 

  

  

  

 


