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LESWEEK 4 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 14

Groep 4

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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BS De Koolm

ees
Naar het strand

BS De Koolmees
Verslag Stranddag Groep 4

Vrijdag zijn we met de klas naar het strand geweest.
We stonden voor de school ongeduldig op de bus te 
wachten. Die was een beetje laat.
Zelfs de meester werd er zenuwachtig van.
Maar om negen uur was de bus er!
Een half uur later stonden we op een grote parkeerplaats 
vlak bij het strand.
We moesten alleen nog een klein stukje door de duinen 
lopen om op het strand te komen.
De meester maakte onderweg een flauwe grap.
Hij zei: ‘Zou de zee er nog wel liggen? Het is namelijk heel 
erg warm geweest en misschien is de zee nu wel 
opgedroogd.’ (Die meester van ons doet soms een beetje 
kinderachtig )

Op het strand heb ik schelpen gezocht, samen met Mart.
En we hebben een zandkasteel gebouwd. Dat is echt 
reusachtig geworden!
We maakten er ook een modderige slotgracht omheen.
De meester heeft er een foto van gemaakt voor mijn 
verslag hier in de schoolkrant.
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LES 13 – 14

Ik had me met plakkerige zonnemelk ingesmeerd. 
Daardoor bleven overal zandkorrels aan me kleven.
Ik voelde me net een kroket met al die korreltjes. Een 
kroketje, gebakken in de zon.
Onze meester is op een schoolreisje nog vriendelijker dan 
anders. Want voor we weer naar huis moesten, kregen alle 
kinderen van hem ijsje. 
Langzaam liepen we naar de bus. En toen kwam de 
meneer van de ijskraam achter ons aanrennen. Want de 
meester had zijn zonnebril bij de kraam laten liggen! 
Zo vergeetachtig is hij nu altijd.
Helaas was de terugreis niet zo grappig, want Mart en ik 
werden allebei misselijk in de bus.

Groetjes van Luuk
uit groep 4A
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vloeiend & vlot



27E4 woorden met achtervoegsels (2)

Jouw verhaal over twee lekke banden vanmorgen is niet echt geloofwaardig.
Acht kinderen hebben de waterpokken. Deze kinderziekte is heel besmettelijk.
Vandaag is het bijna overal droog weer, met alleen een plaatselijke bui.
Jullie krijgen nu een ijsje vóór het eten, maar dat is écht een uitzondering!
Het duurt een week voordat de nieuwe aflevering van deze serie te zien is.

| overig
| voorzichtig
| natuurlijk
| korting
| tekening

| zenuwachtig
| geloofwaardig
| ongeduldig
| modderige
| voorzichtiger

besmettelijk
plaatselijke
tijdelijke
vriendelijker
moeilijker

ontploffing
achtervolging
uitzondering
verbetering
aflevering

26E4 woorden met achtervoegsels (2)

Soms eindigt een woord op een vast stukje: 
een achtervoegsel.
Je zegt het altijd hetzelfde.
Kijk of je een achtervoegsel in een woord ziet.
~ig(er), ~lijk(er) en ~ing zijn achtervoegsels.
Je zegt: /ug(ur)/, /luk(ur)/, /ing/. jarig

twijfelachtig
nieuwsgierige
steviger

avontuurlijk
onduidelijke
makkelijker

fietsenstalling
behandeling
afwisseling



29E4 onderhoud

voorzichtig
sta
limoensap
genoeg
kieuwen
toch
schroef
game
theepauze
doosje

sleuteltje
erheen
hooi
staart
kinderen
speelzaal
woede
snoeischaar
strijk
duizend

ontdekken
cijfer
betalen

• steviger
blokkendoos
gewicht
beloning
piraat

• onduidelijk
slepen

wrakhout

• aflevering
bruggetje
lachend
bouwen
ordenen
weggooien
onzin
gegeeuw

• zenuwachtig

28E4 woorden met achtervoegsels (2)

Dieven gepakt

In het plaatselijke krantje stond een ongelooflijk bericht.
Twee mannen brachten de deur van een kledingwinkel
tot ontploffing. Ze wilden dure kleding uit de winkel halen.
Het lijkt onmogelijk, maar het is echt gebeurd!
Maar na de knal ging het licht aan bij een nieuwsgierige 
buurman. En daarna in de hele straat. Daar werden de 
mannen zenuwachtig van. Ze renden naar buiten en 
sloegen op de vlucht. Een buurtbewoner die agent is, 
zette de achtervolging in. En hij wist de dieven te pakken!
Het was een avontuurlijk nachtje, dat kun je wel zeggen!



66E4 Wat hoort bij elkaar?

Lees steeds toe naar het eind van de zin.
Staat aan het einde van de regel geen leesteken?
Lees dan door op de volgende regel.

De woorden van een zin horen bij elkaar.
Laat dat horen. Waar eindigt de zin?
Begin te lezen en lees toe naar het einde van de zin.

Daarom kozen we de andere weg.

Helaas was Julia toen ziek 
geworden.

Lees zinnen, geen losse woorden.

Lees naar het eind van de zin, niet naar het eind van de regel.




