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Uitleg

Aan de slag

Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden met hoofdletters.
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Op verkenning

In iedere omschrijving schrijf je één woord met een hoofdletter.
het uniform van oom bart – de toren van pisa – de bus naar edam – het toneelstuk ‘ruziezoekers’
Schrijf alleen de woorden met een hoofdletter bij de vier plaatjes.

Weet je het nog?
Je gebruikt een hoofdletter aan het begin van iedere zin.
Hoofdletters gebruik je ook bij namen. Namen van mensen, maar ook namen van dieren, 
straten, plaatsen, landen, programma’s, enzovoort.
In een achternaam zit soms een woordje als ‘de’ of ‘van’. Na een voornaam (of een voorletter) 
schrijf je die woordjes met een kleine letter: Peter van Dam, Marion van der Graaf, R. de Maat. 
Youssouf el Massaoui, Staat er geen voornaam of voorletter bij? Dan schrijf je het eerste woordje 
met een hoofdletter: mevrouw Van der Graaf, meneer El Massaoui, basisschool ‘De Brug’.
Lees kaart R14 nog eens.

Bedenk namen die in deze vakken passen.
Schrijf ze op. 

voornamen namen van landen namen van steden namen van clubs
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Terugkijken
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Vijf van de namen hieronder zijn volgens de regels goed gespeld. Kruis die aan.

Q robbie Dorsman Q mevrouw Van der Veen Q Wim De Jager

Q kinderboerderij de hoeve Q de heer R. van Gent Q Rob de Groot

Q Isabel van de Velde Q buurthuis ‘De Kring’ Q meneer van Son

Denk bij de woorden hieronder aan namen van huisdieren.
Acht van deze woorden schrijf je met een hoofdletter.
Zet daar een kring om.

poes snoetje parkiet bello snuffie cavia

minoes papegaai hond stampertje kanarie konijn

knabbel hamster smikkel schildpad pluis goudvis

In iedere regel krijgen nog vier woorden een hoofdletter.
Onderstreep die woorden.

In juli gaan we twee weken in overijssel kamperen. onze camping heet “de roos”.

Wij spelen zaterdag met victoria ’28 in enschede tegen enschedese boys.

Deze sneltrein naar alkmaar stopt niet in uitgeest. dus moet u overstappen in zaandam.

In het programma shownieuws hoorde ik zojuist dat lilly king dol is op franse kaas!

Maak alle woorden af met v of V.
Schrijf alleen de woorden met een hoofdletter V op. Achter iedere regel komen dan één of twee woorden te staan.

Ik kreeg een kaart van mijn riend ictor van Veen. 

Die woonde, net als ik, aan de ijverlaan in eendam. 

Maar zijn moeder kon een mooie baan krijgen in enlo. 

En ook zijn ader kon in die buurt aan de slag, in enray. 

Ze zijn gaan wonen in het dorp ierlingsbeek. 

Het bevalt de familie an een prima in Limburg! 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
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