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Op verkenning
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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: club – ik krab – rib – spinnenweb.

rib spinnenweb club ik krab 

Weet je het nog?
In enkele woorden hoor je aan het eind /p/, maar schrijf je een b:
web, club, rib, schub, eb, slab, krab, ik heb.
Twijfel je tussen ~p en ~b? Maak het woord dan langer:
krabben, dus krab; ribben, dus rib.
In enkele woorden schrijf je middenin het woord een b die als /p/ klinkt:
absoluut, abnormaal, absurd, bobslee.
Onthoud die woorden.
Lees kaart W14 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
middenstip – tennisclub – opname – schub – krabsalade – kapsel – slaapmiddel – koffiedrab – 
absoluut – liplezen – stoeprand – weblog

/p/ schrijf je als p /p/ schrijf je als b

middenstip 

kapsel 

liplezen 

opname 

slaapmiddel 

stoeprand 

tennisclub 

krabsalade 

absoluut 

schub 

koffiedrab 

weblog 
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illustraties: Fleur van der Weel, Merle van Hees

W14

Wat ga je doen?

Je herhaalt weetwoorden met een b die als /p/ klinkt.
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Terugkijken
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Let op de betekenis van de woorden.
Wat past bij elkaar? Trek lijnen.

eb • • geraamte slab • • vuile vloer

schub • • jeuk abnormaal • • volkomen

rib • • vissenhuid absoluut • • knoeien

ik krab • • breed strand ik schrob • • vreemd

Bedenk zes samenstellingen met de woorden web en club.
Voor beide woorden geldt: in minstens één samenstelling staat dat woord vooraan en in minstens één 
samenstelling staat dat woord achteraan. 
Bijvoorbeeld:

samenstellingen met web samenstellingen met club

1. webpagina 

3. webmail 

5. weblog 

2. webwinkel 

4. webcam 

6. spinnenweb 

1. clubhuis 

3. clubblad 

5. clubkleuren 

2. voetbalclub 

4. vriendenclub 

6. fanclub 

In één zin is het dikgedrukte woord fout.
Kruis de zin met de fout aan.
Q Aan dat ongeluk heeft onze juf een gekneusde rib overgehouden.
Q Als ik klaar ben met deze strib, ga ik in de bieb een ander boek lenen.

Ook in deze twee zinnen is één dikgedrukt woord fout.
Kruis weer de zin met de fout aan.
Q Ik vraag me al een tijdje af: waarom krap jij steeds in je nek?
Q Ik moet eerlijk toegeven: op dat punt heeft Karel absoluut gelijk!

Maak de woorden af met p, pp, b of bb.
Schrijf ze op.

De hele zolder leek wel bedekt met grote spinnenwe...en. spinnenwebben 

Toen ik vanochtend wakker werd, voelde ik me moe en sla... . slap 

Bij de bakker roken we meteen de geur van a...eltaart. appeltaart 

Ik weet het a...soluut zeker: we moeten hier rechtdoor rijden. absoluut 

De borstkas van een mens wordt ook wel de ri...enkast genoemd. ribbenkast 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:
absoluut koffiedrab ribbenkast 
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