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Wat ga je doen?

Je oefent met verbindingswoorden.

naam:

datum:
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illustraties: Fleur van der Weel,                     Merle van Hees

Vul een verbindingswoord in.
Kies uit: voordat – want – en – maar – totdat – omdat – of

Ik mag langer opblijven,                  ik hoef morgen niet naar school.

Mijn zus is erg lang,                   mijn broer is juist heel klein.

Ik ga eerst naar huis                       daarna kom ik bij jou.

Ik kan niet mee gaan,               ik ziek ben.

Je gaat niet weg,            je me alles hebt verteld.

Maak van twee zinnen één zin. Gebruik het verbindingswoord.

of
Ga je mee?
Heb je geen tijd?

totdat
Hij bleef thuis.
Het hield op met regenen.

1

2

Van twee zinnen kun je één zin maken.
Je gebruikt daarvoor verbindingswoorden.
Bijvoorbeeld: en, maar, of, want.
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Van twee zinnen is één zin gemaakt.
Daarom staat er een verbindingswoordje.
Kleur het verbindingswoord.

a. Er is een nieuw meisje in onze klas en ze heet Lieve.
b. Lieve praat weinig, want ze kent nog bijna niemand.
c. Bij het overblijven ga ik naar haar toe, want ik vind haar aardig.
d. Ik vraag of ze na school met mij wil spelen.
e. Lieve wil wel, maar ze moet het eerst thuis vragen.
f. Na school gaan we naar mijn huis en spelen we met de poppen.
g. Ook springen we op de trampoline, want dat vinden we superleuk.

Verander de zinnen in opdracht 3. 
Maak er telkens twee zinnen van.

a. Er is een nieuw meisje in onze klas.

 Ze heet Lieve.

b. 

 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
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