
Aan de slag

Ik wil dat je komt.
Kom hier!

Wil je even komen? Ik ben Isa Jongeneel. 

Ik woon in de Tuinstraat in 

Joure in Nederland.

Achter zinnen die je met nadruk zegt, komt een uitroepteken.

Achter vraagzinnen staat een vraagteken.

Gewone zinnen eindigen met een punt.

Namen schrijf je met een hoofdletter.
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Wat ga je doen?

Je oefent met hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens.

naam:

datum:
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Wat hoort bij elkaar?
Trek lijnen.

Als je met nadruk iets zegt, gebruik je een  •
Een nieuwe zin begin je met een  •
Bij een gewone zin gebruik je een   •
Bij namen gebruik je een  •
Bij een zin met een vraag gebruik je een  •

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

zij zijn de schippers van de kameleon.
de plaats regensburg ligt in duitsland.
hij dronk een glaasje sap in café boszicht.
de rijn is een van de langste rivieren van europa.
inge eet niet vaak nasi.
zij maakten een bergwandeling in de alpen.
de ruitersmolen is gebouwd als korenmolen.
de pauluskerk is al heel oud.
vechten de franken tegen de romeinen?
wij zagen in de verte een torenvalk.
ik zat vroeger op de regenboogschool.
het boek paardendieven is geschreven door henk van soest.
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•  hoofdletter
•  vraagteken
•  uitroepteken
•  punt
•  hoofdletter
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Lees de tekst.
Welke letters moeten hoofdletters worden?
Zet er een rondje omheen.
Zet ook punten, uitroeptekens of vraagtekens op de goede plaats. 

mats en elias zijn op een kamp van de scouting 
ze hebben net een spannend nachtspel gedaan 
rillend komen ze terug bij de groep 
bram ziet hen en vraagt: ‘wat is er gebeurd ’
‘een monster  ik zag een monster ’ mats klinkt opgewonden 
elias zegt: ‘en een ogen dat hij had, het leken wel vuurkogels ’
de andere kinderen komen naar het groepje toe 
maaike vraagt: ‘waar heb je dat monster gezien ’
bij de oude veldschuur, ’ zegt mats 
aischa zegt: ‘dat zeggen jullie zeker om ons bang te maken ’

Lees de tekst.
Let op de hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens.
Er zijn er tien vergeten.
Zet daar een streep onder. 

Een snurkend paard
In een dorpje in belgië konden de mensen niet goed slapen
weet je hoe dat kwam
Er was een paard. Het heette bruintje.
Bruintje had last van een verstopte neus.
hij snurkte daardoor verschrikkelijk hard.
Het was zo erg dat het in het hele dorp te horen was
Het kwam doordat er te veel snot in zijn neus zat.
een dierenarts heeft het snot weggehaald
het is nu weer heerlijk rustig in het dorp.
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