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Woorden herkennen

De Reispieten gaan naar Wenen, Amerika en Turkije.  
Ze duiken in zee en vliegen naar de maan. En ze komen in  
de woestijn. Allemaal mooie reisbestemmingen. 
Leg de woorden goed in de puzzel en je krijgt een opdracht. 
Die lees in je de gekleurde balk. 

Extra opdracht 1: Kies vijf woorden uit en schrijf op wat die woorden betekenen.  
Laat een klasgenoot raden over welk woord het gaat. 

Extra opdracht 2: Kun jij op de woorden die je in de puzzel hebt geschreven zoveel mogelijk rijmwoorden bedenken? 
Schrijf die maar op de achterkant van dit blad!

Help je zoeken?

stapvoets

galop

schimmel

hengst

merrie

stamboek

dressuur

manege

springen

vierspan

stijgbeugels

zadel

manenkam

hoevenkrabber

koets

rijlaars

hindernis 
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Rijmen

Allemaal plaatjes uit het sinterklaasboek van Ann Wauters. 
Kijk naar het plaatje en zoek een woord dat daarop rijmt. 
Bij elk plaatje staat een letter. Schrijf die letters bij het goede 
cijfer in de vakjes onderaan. Welk woord lees je dan?  
Om je te heloen hebben we alvast één woord voorgedaan. 
Veel plezier!

Extra opdracht 1: 
Schrijf een rijmpje over het antwoord van deze puzzel.

Extra opdracht 2: 
Maak zelf ook zo’n rijmpuzzel voor iemand.

Plaatje - woordje

W
A

T

A

R

T

TE

R

L

O
2 schiet 

8 giraf 

3 trompet 

11 mussen 

4 staart 

7 wezel 

9 radijs 

6 sis 5 krant 

1 kasteel 

10 zwemmer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
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Creatief schrijven

Schrijf een nieuw stripverhaal. Bedenk wat de twee Pieten 
meemaken, wat het probleem is en hoe het op een grappige of 
spannende manier wordt opgelost. Succes!

Schrijf een stripverhaal
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Begrijpend lezen
Rood of groen?

Sinterklaas zoekt een paard

 De Pieten maken zich niet druk om het paard van Sinterklaas.

 Een ballon is zo groot als een paard.

 De Hoofdpiet vraagt of Paardenpiet een plan heeft.

 Het paard van Sinterklaas moet vanavond het dak op.

 De Paardenpiet heeft nog niet alles van het paard gezien.

 Het paard mag niet meer zoveel eten.

 ‘Eigen schuld, dikke bult’ betekent dat het paard er zelf iets aan had kunnen doen.

 Het paard van Sinterklaas maakt geen geluid. 

 Het paard van Sinterklaas schopt met de onderkant van zijn voeten.

 De dierenarts feliciteert de Pieten.

 Het paard van Sinterklaas is in verwachting.

 Het paard van Sint mag vooral geen worteltaart eten.

De Pieten kijken bezorgd naar het paard van Sinterklaas.  
Haar buik is zo groot als een ballon. Straks knapt ze nog. ‘Dit kan zo niet langer!’ 
zegt de Hoofdpiet. ‘Paardenpiet, verzin een oplossing. Zo geraakt het paard nooit  
op de daken.’  Paardenpiet bekijkt het paard van alle kanten. ‘Vanaf nu krijgt ze 
minder eten,’ zegt hij streng. ‘Eigen schuld, dikke bult.’ Maar Sints paard hinnikt 
hard, trapt met haar hoeven en gaat boos op haar rug liggen. ‘Misschien moeten we 
er toch maar een dierenarts bijhalen,’ stelt Paardenpiet voor. ‘Proficiat, Pieten!  
 Ik heb fantastisch nieuws voor jullie,’  
 zegt de dierenarts. ‘Het paard van Sinterklaas  
 verwacht een veulentje. Verzorg haar goed en  
 verwen haar maar met lekkere worteltaart.’  

 
 Lees nu de zinnen hieronder. Als de zin bij het  
            verhaaltje past, kleur je het pakje voor de zin groen.  
           Past de zin er niet bij, dan kleur je het pakje rood.
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Spelend rijmen
Geheimtaal

Sinterklaas zoekt een paard

Een bladzijde vol cijfers. Die zijn toch niet te lezen?  
Wel als je de geheime code kent. Die is: A = 26 | B = 25 | C = 24 enz. 
Nu kun je de goede letters in de gekleurde balkjes onderaan zetten. Die vormen  
samen het begin van een gedichtje. De laatste regel mag je zelf afmaken!

Extra opdracht: Verzin een geheimschrift  
voor iemand anders.
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8 18 13 7 22 9 16 15 26 26 8

S

1 12 22 16 7

22 22 13

1 22 22

11 26 26 9 23

1 22 15 21 8 4 22 13 22 13

14 26 26 13

18 13

22 13

18 13

18 13

12 11

23 22 22 13

23 227 6 9 16 18 17 22

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


