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Naam:           Groep: 

Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met schr.

2 Vul de woorden in de juiste zin in. Je mag een woord maar één keer gebruiken.

schroef schrijf  schrik  schrob  schreeuw        schram 

1 Wat zie je op de plaatjes? Schrijf bij ieder plaatje het woord met schr op. 

3 Maak de woorden af. Vul in schr. Schrijf de woorden op.

    ik              oef    ob

    ijf        eeuw     ift

 am             oei    ok

    ik              oef    ob    ik              oef    ob

    ijf        eeuw     ift    ijf        eeuw     ift

 am             oei    ok

    ik              oef    ob    ik              oef    ob

    ijf        eeuw     ift    ijf        eeuw     ift

 am             oei    ok am             oei    ok am             oei    ok am             oei    ok

    ijf        eeuw     ift

    ik              oef    ob    ik              oef    ob

Wat ga je oefenen? 

    woorden die beginnen met schr

Ik                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?

De     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.

           niet zo tegen mij!   Doet de              op je knie nog pijn?   

Ik                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?

De     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.

           niet zo tegen mij!   Doet de              op je knie nog pijn?   

De     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.

           niet zo tegen mij!   Doet de              op je knie nog pijn?   

Ik                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?
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Gebruik bij het oefenen de uitlegkaart 
over woorden met schr.

1 Wat zie je op de plaatjes? Schrijf bij ieder plaatje het woord met schr op. 

schrift schrijf

Wat ga je oefenen? 

    woorden die beginnen met schr

2 Vul de woorden in de juiste zin in. Je mag een woord maar één keer gebruiken.

schroef schrijf  schrik  schrob  schreeuw        schram 

Ik                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?

De     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.

           niet zo tegen mij!   Doet de              op je knie nog pijn?   

Ik                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?schrijfIk                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?schrijfIk                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?

De     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.schroefDe     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.schroefDe     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.schroefDe     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.schroefDe     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.

           niet zo tegen mij!   Doet de              op je knie nog pijn?   

De     zit in de muur.  Ik                  van de spin op de kast.

           niet zo tegen mij!   Doet de              op je knie nog pijn?   

Ik                 een brief voor mijn oma.                     jij de vloer nog even?

3 Maak de woorden af. Vul in schr. Schrijf de woorden op.
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 am             oei    ok

    ik              oef    ob    ik              oef    ob
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    ijf        eeuw     ift

    ik              oef    ob    ik              oef    ob
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