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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Bang in het bos
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Post

Lieve tante Mieke,
Hoe is het bij jullie? Hebben jullie het leuk aan zee?
Hier is het echt super! Vandaag hebben we deze kaart 
gekocht in het winkeltje.
Gisteren heb ik met papa een vuurtje gemaakt en brood 
gebakken! 
We hebben het brood gebakken boven ons eigen vuurtje. 
Het vuur is wel een paar keer bijna uitgegaan. Maar het 
lukte ons toch om het aan te houden.
Mijn broodje was aan een kant wel een beetje aangebrand. 
Ik was zo onverstandig om het iets te lang in het vuur 
te houden ... Maar het was toch nog lekker!

Dikke kus,
Nala

GROETEN UIT HET KAMPEERBOS
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LES 7 – 8

Ha die Robin,
Ik had toch afgesproken dat ik je heel vaak zou 
schrijven? Nou, hier is weer een kaart van mij!
Gisteren heb ik meegedaan met een spannend bosspel. 
En mijn groep heeft gewonnen!
We werden heel gek ingedeeld. Het ging zo onverwachts, 
dat raad je echt nooit …
We gooiden de briefjes met onze namen op een hoop. 
En weet je wat er toen gebeurde?
De kippen van het kampeerbos maakten de groepjes! 
Ze pikten de briefjes op en legden ze op twee stapels! 
Knappe kippen, toch?

Tot gauw weer!
Lot

GROETEN UIT 
HET KAMPEERBOS
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15E4 woorden met de voorvoegsels be, ge, ver

In jouw verhaal moet je vijf namen van dieren verwerken.
Je hoeft de drankjes niet los te betalen. Die zijn bij de prijs inbegrepen.
Mijn vaders bedrijf wordt overgeplaatst naar een ander dorp.
De weg door het bos is onverhard. Daar rijd je op het zand.
Als we dit plaatje van de vaas wat uitvergroten, zie je de bloemen beter.

| begin
| gemak

| begroeten
| gevonden
| verwerken

| bestuderen
| onbeleefd
| onbelangrijk
| inbegrepen
| uitbetalen

gehoorzamen
ingedeeld
opgeruimd
aangekleed
overgeplaatst

vergaderen
onverhard
onverwachts
oververmoeid
uitvergroten

Soms begint een woord met een vast stukje: een voorvoegsel.
Je zegt het altijd hetzelfde.
Kijk of je een voorvoegsel in een woord ziet.
be~, ge~ en ver~ zijn voorvoegsels.
Je zegt: /bu/, /gu/, /vur/.

14E4 woorden met de voorvoegsels be, ge, ver

gebak

beschadigen
onbewolkt
onbewoond

gedeeltelijk
aangebrand
opgelucht

verzamelen
onverstandig
uitverkoop



17E4 onderhoud

ieder
kassa
zacht
print
extra
krab
inktvis
gedicht
wenk
kleverig

ski
deurslot
geschreeuw
trouwens
thuistaal
vergooien
rijmpje
vla
schrikt
velletje

ochtend
vertrekken
kegelen
ontwerp

• inbegrepen
jezelf
tekenboek
blauw
schrijfschrift

• opgeruimd

• onverwachts
gamen
probleempje
wroet
nieuwjaar
hoestsiroop

• uitbetalen
tuinsproeier
lieveling
kwetsend

16E4 woorden met de voorvoegsels be, ge, ver

Verrassing op zondag

Tess en Daan zijn vroeg opgestaan. Ze zijn al aangekleed 
en gaan hun moeder verrassen met ontbijt op bed.
Tess roept: ‘Daan, doe jij de broodjes in de oven?’
Daan weet niet hoe de oven werkt, maar hij wil zijn zus 
gehoorzamen en drukt zomaar op een knop. Is dat wel slim?
‘Ik heb te weinig melk voor het roerei!’ moppert Tess.
‘Het lukt zo ook wel,’ zegt Daan vrolijk, ‘het komt goed.’
Ja, gedeeltelijk komt het goed. Het roerei lukt wel, maar de gedeeltelijk komt het goed. Het roerei lukt wel, maar de gedeeltelijk
broodjes zijn een beetje aangebrand! Gelukkig is dat voor 
mama onbelangrijk. Tess en Daan halen opgelucht adem.




