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Aan de slag

Op verkenning

Uitleg

Maak de woorden af. Schrijf ze bij de plaatjes.
Kies uit: a...ronaut – b...houwer – k...outer – ...nosaurus

kabouter astronaut dinosaurus beeldhouwer 

Weet je het nog?
Schrijf je ou of au?
Dat kun je niet horen. 
Dat moet je onthouden.
Lees kaart W3 en kaart W4 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak. 
Maak zes woorden nog af met ou of au.
beeldhouwer – inhoud – dinosaurus – oerwoud – automatisch – kabeljauw – gebouw – klauteren –  
trouw – nauw – ben...wd – tr...wdag – betr...wbaar – n...wkeurig – vertr...wen – n...welijks

ou au

beeldhouwer 

oerwoud 

trouw 

betrouwbaar 

inhoud 

gebouw 

trouwdag 

vertrouwen 

dinosaurus 

kabeljauw 

nauw 

nauwkeurig 

automatisch 

klauteren 

benauwd 

nauwelijks 

Op de uitlegkaart wordt het verschil tussen de woorden rouw en rauw uitgelegd. Schrijf op.

Welk woord hoort bij verdriet, bij treurig zijn, bij een sterfgeval? rouw 

Welk woord hoort bij voedsel, dat (nog) niet gekookt of gebakken is? rauw 
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illustraties: Fleur van der Weel, Mark Janssen
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Aan de slag

Terugkijken

Welk woord met ou of au past bij de vier woorden van het rijtje?
De woorden staat ook op uitlegkaart W3 of W4. Schrijf op.

ruimte raket maanwandeling gewichtsloos astronaut 

jungle tropen dichtbegroeid bedreigd oerwoud 

ochtend planten zonsopgang waterdruppels dauw 

Maak steeds drie samenstellingen met hetzelfde woord.
Kies uit: blauw – zout – rauw – trouw – kauw – touw – saus – oud – nauw – bouw.

 touw   trekken

sleeptouw  

 touw   ladder

 kauw   gom

zoetekauw 

 kauw   gombal

 bouw   doos

nieuwbouw 

 bouw   materiaal

tomatensaus 

 saus   lepel

frietsaus 

Het woordje jouw is net zo’n woord als mijn en zijn: mijn boek, zijn boek, jouw boek.
Kun je in plaats van /jouw/ ook mijn of zijn zeggen? Dan schrijf je jouw. Anders schrijf je jou.
Vul in. Kies uit: jou en jouw.

Is dit jouw  tas? Ik hou van jou  ! Hier is jouw  liniaal.

Schrijf rijmwoorden op.
zout kous oud bouw stout blauw

fout 

goud 

paus 

saus 

hout 

koud 

flauw 

touw 

zout 

woud 

vrouw 

lauw 

Maak de woorden af met ou of au.
Schrijf ze op.

Op de schaaltjes lag wortel, komkommer en andere r...wkost. rauwkost 

De gymjuf begint altijd met een paar eenv...dige oefeningen. eenvoudige 

Met j...w hulp is de klas straks in tien minuten opgeruimd. jouw 

Onze oude auto is betr...wbaar, die laat ons nooit in de steek. betrouwbaar 

Mijn moeder kreeg het ben...wd in het drukke warenhuis. benauwd 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

dinosaurus astronaut zoetekauw 
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