
Vandaag ga je op zoek naar een woord van acht letters. Dit doe je door verschillende opdrachtjes te maken die 

passen bij het vak Nederlands.  Het is handig om het blad te printen, maar dat hoeft niet. Veel succes!  

Opdracht 1 

Welke plaatsnaam zoeken we? 

 

  De tiende letter van de oplossing is een ________ 

Opdracht 2 

Welk boek hoort bij welke schrijver? Trek een lijn. 

De grijze jager    J.K. Rowling 

Het leven van een loser   Jan Terlouw 

Lampje     Jeff Kinney 

Harry Potter en de steen der wijzen John Flanagan 

Oorlogswinter    Annet Schaap 

 

De derde letter van de achternaam van de schrijver van 

Oorlogswinter is een _______ 

Opdracht 3 

Werkwoordspelling! Hoe zit het ook alweer met die voltooid deelwoorden? Schrijf je een -t of een -d op het eind? Maak 

het woord langer of gebruik ’t kofschip. 

 

Vorige week hebben wij heel hard ___________________(werken) 

Kees is al drie keer___________________(verhuizen) 

De leerlingen hebben voor de juf het bord__________________(schoonvegen) 

Anna heeft in de klas een mooi verhaal__________________(vertellen) 

 

De vijfde letter van het antwoord op de tweede vraag is een__________ 

Opdracht 4 

Vul de tegenstelling in 

Niet duur, maar_____________ 

Niet lelijk, maar_____________ 

Niet troebel, maar_____________ 

Niet slecht, maar_____________ 

 

De eerste letter van het laatste woord dat 

je hebt ingevuld is een________________ 
De rest van de opdrachten staat op het volgende 

blad:) 



Opdracht 5 

Vul de puzzel helemaal in.  De laatste letter van het woord bij num-

mer zeven is ________ 

 

Opdracht 6  

Benoem de woordsoorten van de onderstreepte woorden. Kies uit 

werkwoord( ww), zelfstandig naamwoord (zn) of lidwoord (lw). Je 

mag de afkortingen gebruiken. 

Veel jongeren lezen tegenwoordig de krant op hun tablet.   ______ 

De vader van Vera ging voor het werk naar Arizona.           ______ 

Maria omhelst haar oma na een lange vakantie.          ______ 

   

Wat is de eerste letter van de afkorting bij zin 2? ________ 

Opdracht 7 

Noteer het enkelvoud van de onder-

staande woorden. 

Neven  

 __________ 

Foto’s    

 __________  

Steden    

 __________ 

Auto’s    

 __________ 

Eieren    

 __________ 

 

Wat is de eerste derde letter van het 

derde woord? __________ 

Opdracht 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer alle woorden die op elkaar rijmen. 

Wat is de laatste letter van het laatst rijmende 

woord in dit gedicht? 

Noteer nu alle letters die je hebt gevonden achter elkaar. Let er op dat je de juiste letter op de juiste plek zet! 
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