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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: rekenen – betalen – wandelen – knikkeren.

In ieder woord eindigt één klankgroep op een stomme e.
Kleur die stomme e.

Weet je het nog?
Hoor je /un/, /ur/, /ul/, /um/ of /u/ aan het eind van  
een woord? Dan schrijf je en, er, el, em of e.
Je hoort /u/, je schrijft e. Die letter e heet: stomme e.
Staat een stomme e aan het eind van een klankgroep?
Dan schrijf je daarna geen dubbele medeklinker.
Lees kaart K7 en kaart R12 nog eens.

Deze woorden hebben in de tweede klankgroep een stomme e.
Schrijf ze in het goede vak.
keuken – wortel – winkel – vlieger – bodem – buiten – adem – ander – spiegel – stiekem – 
ijzer – open– regen – poeder – bliksem – hoepel

~en ~er ~el ~em
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Wat ga je doen?

Je herhaalt woorden met een stomme e.

illustraties: Fleur van der Weel, Sylvia van Ommen
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In ieder woord staan twee e’s.
In tien van die woorden staan twee stomme e’s.
Kleur nog negen van die woorden.
rekening gisteren bestelling donkere regenbui bekijken

wandelen paplepel gebruiken gisteren pepermunt winkeltje

knikkeren beweging struikelen oneven spartelen bedelaar

Maak van deze woorden woorden op ~en, ~ig of ~lijk.
Schrijf ze op.

woorden op ~en woorden op ~ig woorden op ~lijk

vlieger  vliegeren 
knikker  

trommel  

rommel  

modder  

honger  

vriend  

tijd  

vrouw  

Welke woorden rijmen? Trek lijnen.
hinkelen • • hinderen snuffelen • • tekening

dadelijk • • noodzakelijk kegelen • • fluisteren

kinderen • • schadelijk luisteren • • knuffelen

smakelijk • • winkelen rekening • • regelen

In alle woorden hierboven eindigt één klankgroep op een stomme e.
Kleur die stomme e’s.

Maak de woorden af met em, eren of elen.
Schrijf ze op.

Voor het beslag hebben we nog twee ei... nodig. 

Mag ik die stokjes gebruiken om te knuts...? 

En toen pakte hij stiek... mijn mooiste knikker af! 

Het is koud op het plein. De mensen staan te bibb... . 

Nu ben ík wel eens aan de beurt om te schomm... . 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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