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Wat ga je doen?

Je oefent met hoofdletters.
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Zinnen beginnen altijd met een hoofdletter.
Namen ook.
Bijvoorbeeld namen van mensen.
Maar ook van straten, plaatsen en landen.

Kijk goed naar de woorden. 
Welke schrijf je met een hoofdletter?
Zet daar een rondje omheen.

amsterdam  europa  wereld  kruispunt
 frankrijk rivier noordzee dorp
rotterdam nederland  weiland  zwitserland

Bedenk zelf namen van een land, een plaats of een straat.
Vul de rijtjes aan.
Denk aan de hoofdletters. 

landen plaatsen straten

Engeland Rotterdam Schoolstraat
Bijvoorbeeld: 
Nederland Amsterdam Lindenlaan

Frankrijk Lutjebroek Takkenstraat

Spanje Den Haag Kruiskade

Griekenland Maastricht Veerweg
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Lees het verhaal.
Welke letters moeten hoofdletters worden?
Zet er een rondje omheen. 

een sprookje op muziek
ken je het verhaal van peter en de wolf? dit is een bijzonder sprookje. het is 
een russisch sprookje … op muziek! het verhaal gaat over een jongen, die peter 
heet. op een morgen loopt hij de tuin van zijn grootvader uit, het bos in. hij 
speelt met de vogel, met de eend en de poes. maar dan roept grootvader: ‘kom 
snel terug! er loopt een wolf in het bos!’ ‘ik ben niet bang voor wolven’, zegt 
peter. toch moet hij mee terug. even later sluipt een wolf door het bos. peter 
ziet hem door het hek. de vogel schrikt en vliegt op. maar de eend is niet snel 
genoeg. hap! de wolf slokt hem in één hap op. dat kan zomaar niet! peter 
bedenkt een slim plan. met de hulp van de vogel weet hij de wolf te vangen.
in het sprookje peter en de wolf hoor je geen woorden. de muziek vertelt het 
verhaal. een fluit speelt de vogel. de hobo speelt de eend. peter wordt gespeeld 
door de strijkers. en de wolf? die wordt gespeeld door de hoorns.

Maud maakt een lijst van haar klas.
Waar staan de hoofdletters goed? Kruis aan.
Q  de Juf
Q  juf Noortje (op woensdag)
Q  Maud Mulder
Q  Cas verbeek
Q  jente Snijders
Q  Noa Boot
Q  Isa donkers

Lees de brief.
Welke letters moeten hoofdletters worden?
Zet er een rondje omheen. 

hoi iwan,

gisteren ben ik naar museum naturalis in leiden geweest.
dat was echt geweldig, man.
vooral de zaal met de mammoet vond ik erg mooi.
ik wil er best nog eens naar toe. ga je dan mee?

groeten,
stef
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