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LESWEEK 1 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 4

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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Lampion maken
Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook 
deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!deze vakantie is er een optocht met lampionnen!
Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de Kom maandag je eigen lampion maken in de 
blokhut naast het winkeltje.blokhut naast het winkeltje.blokhut naast het winkeltje.blokhut naast het winkeltje.blokhut naast het winkeltje.blokhut naast het winkeltje.
En loop dinsdag mee in de optocht.En loop dinsdag mee in de optocht.En loop dinsdag mee in de optocht.En loop dinsdag mee in de optocht.En loop dinsdag mee in de optocht.En loop dinsdag mee in de optocht.
De optocht begint als het donker is.De optocht begint als het donker is.De optocht begint als het donker is.De optocht begint als het donker is.De optocht begint als het donker is.De optocht begint als het donker is.
Het is onnodig je vooraf in te schrijven!Het is onnodig je vooraf in te schrijven!Het is onnodig je vooraf in te schrijven!

Attentie!
Zwem je nog met bandjes?Zwem je nog met bandjes?Zwem je nog met bandjes?Zwem je nog met bandjes?Zwem je nog met bandjes?Zwem je nog met bandjes?
Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. Blijf dan altijd in het ondiepe deel van het meertje. 
Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.Dat is het deel met de rode boeien.
Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!Ga ook nooit in je eentje bij het meer spelen!
Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan Zorg dat er altijd iemand bij je is, die goed kan 
zwemmen.zwemmen.zwemmen.zwemmen.zwemmen.zwemmen.zwemmen.

Het is al jaren een traditie in het kampeerbos. Ook 

Beste gasten
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LES 3 – 4

Wandeling met de boswachter

Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?Struin je graag door de natuur?

En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?
En droom je van een ontmoeting met een écht hert?

Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.
Ga dan vrijdag eens op pad met de boswachter.

Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.
Zet op tijd je wekker, want hij vertrekt al om 7 uur in de ochtend.

Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.
Wil je meedoen? Schrijf je naam op de lijst.

Het weer
Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.Voorlopig blijft het nog prachtig weer.

Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. Vandaag en morgen is het onbewolkt. 

De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!De zon schijnt de hele dag!

Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans Alleen in de avond is er een kleine kans 

op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar op onweer. Na de bui koelt het af naar 

18 graden.18 graden.18 graden.18 graden.18 graden.18 graden.18 graden.18 graden.
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BASIS

4

Lees de rijtjes.
Bij welk woord in het rijtje is het stukje vooraan of achteraan 
anders? Markeer dat stukje met de markeerstift.

ontwikkeling oneven donatie politie
ongelijk oneerlijk arrestatie traditie
ontdooien oneindig positie auditie
ontdekking ontbijt operatie prestatie

 Lees de rijtjes woorden goed en vlot.

Lees de zinnen en stel steeds de vraag: Wie?
Een groepje van drie woorden geeft daar antwoord op.
Markeer deze woorden met de markeerstift.

a Al onze gasten krijgen voorlopig deze informatie. 
b In het ondiepe deel zwemmen de kleine kinderen.
c Jongens en meisjes vieren vakantie in het prachtige kampeerbos. 
d Als het onweert, blijven de meeste mensen binnen. 

 Lees de zinnen nu vloeiend voor.

Bekijk de tekst Beste gasten.
De tekst begint zo:
Informatie voor onze gasten
Week 31

Wat weet je, als je dat leest? Kruis aan.
Dit is een blad met informatie.
Dit komt uit een agenda.

Uit hoeveel stukjes bestaat de tekst Beste gasten?
3 stukjes 4 stukjes 5 stukjes 6 stukjes

1

2

3

Wat ga ik leren?
• woorden lezen met voorvoegsels en achtervoegsels (1).
• de tekst bekijken voordat ik ga lezen. tip 1
Ik pas dit toe op de tekst Beste gasten.

D.Lous
Markering

D.Lous
Markering
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E4 | LES 4

terugkijken

zandloper
 Lees met de zandloper de woorden goed en vlot.

Markeer het woord tot waar je komt met de markeerstift.

prestatie pruimpje mogelijk lachend
teruggaan duel beschuit onverzorgd
wonderen bonnetje ongebruikt langste
proviand teenslipper meeste olie
sinas training treuzelen brandhout
sneeuwen onvoldoende studio virus
onverdeeld uitzwaaien waarschuwen violist
wringen komma zeebodem traditie
verstand ontdooien omdraaien wangetje
krijsend natuurlijk onnodig thuiskomst

Oefen de rijtjes nu een paar keer.
 Lees dan weer goed en vlot met de zandloper. 

Markeer het woord tot waar je nu komt met de markeerstift.

6

Lees de tekst Beste gasten.   10-11

Kies daarna een stukje uit de tekst. 
 Lees dat vloeiend voor aan je maatje.

4

Kruis aan.
Deze woorden kan ik al vlot lezen:

ontdooien informatie oneerlijk traditie

Kruis aan.
Het helpt mij om de tekst te bekijken voordat ik ga lezen.

5

6-9

64, tip 1



E 4

vloeiend & vlot



E4 woorden met voorvoegsels en achtervoegsels (1) 7

Van die film krijg ik tranen in mijn ogen. Het verhaal en de muziek ontroeren mij.
Op de fiets zit 1 jaar garantie. Als hij in die tijd stukgaat, wordt hij gratis gemaakt.
De man gaf zijn gewonnen geld weg: hij deed een donatie aan een goed doel.
De schaatser kwam na drie rondes op de eerste positie en won de wedstrijd.
Bij de arrestatie van de dieven zijn honden gebruikt om hun spoor te volgen.

| onrijp
| onwaar
| ontwijken
| ontroeren
| ontruimen

| onbekend
| onbewust
| onverpakt
| onverzorgd
| onverwacht

garantie
prestatie
traditie
donatie
positie

advertentie
arrestatie
presentatie
ventilatie
demonstratie

6E4 woorden met voorvoegsels en achtervoegsels (1)

oneerlijk
onnodig
ontdooien

portie
vakantie
attentie

spatie
informatie
politie

Soms begint of eindigt een woord met een vast stukje.
Die vaste stukjes zijn voorvoegsels en achtervoegsels.
Je zegt ze altijd hetzelfde.
Kijk of je voorvoegsels of achtervoegsels in een woord ziet.
~tie is een achtervoegsel. Je zegt: /tsie/.

ondiep



9E4 onderhoud

katje
toernooi
spreuk
hersenen
groen
spinnetje
terecht
poetsdoek
stinkend
vlo

ontploffen
stoeptegel
foei
ondanks
kleurpotlood
plezier
blussen
begrijpen
struikel
goede

nieuwsblad
haastig
idool

• attentie
cijfer

• onnodig
vloeistof
stralend
theeblik
leeuwtje

pedaal 
spruitje

• positie
verbranden
twijfelen
regenbui

• onverpakt
wandeling
onkruid
topsporter

8E4 woorden met voorvoegsels en achtervoegsels (1)

ZieZo Toneelgroep

De leukste groep voor kinderen van 5 tot 12 jaar!
Speel je graag toneel? Houd je onwijs van dansen of 
zingen? Dan zijn onze lessen echt iets voor jou!
Onze school heeft een lange traditie: veel kinderen
hebben hier al les gehad. Je hoeft vooraf niet te laten zien 
wat je kunt, of onverwachts een presentatie te geven.
Je kunt je gewoon inschrijven en meteen meedoen.

Meer weten? Bezoek onze open dag op 5 maart.
Tussen twee en vijf uur kun je een demonstratie bekijken.
Of doe mee in een van onze lessen! Kom je ook?



64E4 Wat zie ik in de tekst?

Bekijk de tekst. Denk na over …

• de titel van de tekst.

• de tekstsoort: 
Is het een verhaal, een weettekst of een ander soort tekst?

• de plaats van de tekst:
Komt de tekst uit een boek, van internet of ergens anders vandaan?Komt de tekst uit een boek, van internet of ergens anders vandaan?

• de bedoeling van de tekst: 
Wil de schrijver een leuk verhaal vertellen? Iets uitleggen?

• het onderwerp van de tekst (als het een weettekst is).

• de delen van de tekst: 
Is de tekst verdeeld in delen? Zie je waar die delen over gaan?

Bekijk de tekst voordat je gaat lezen.
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