
gemaakt door Ans van Zuijlen 

lo-pen  bo-ten   ha-len   ze-ven 

 

spa-nen  ko-gels   ne-gen   re-gen 

 

ra-ket  wa-ter   ka-no   va-ren 

 

dra-ven  ma-nen   zwe-ven   ho-ge 

 

� Er staat een streepje onder een letter van het woord. 

Wat voor soort letter is dit?...................................... 

� Bespreek met elkaar waarom deze letter zo 

geschreven wordt.  

 

Je leest een verhaal, maar sommige woorden kloppen 

niet. Er zijn letters weg! 

� Schrijf de woorden nu goed op. 

 

De reis. 

Willem Barentsz ging op r . . s. Hij gaat met de b . . t. 

Hij w . l naar h . t noorden. Ze z . . n een gr . te b . . r! 

Ze v . cht . n met de b . . r. Een m . n gaat d . . d. Dat is  

 . rg. De b . . r gaat  . . k dood. Dat is  . . k erg. Ze geven 

het  . . land een n . . uwe n . . m. BERENEILAND 

 

 

 

 

 

� Schrijf de woorden van dit woordpakket in je 

spellingschrift. 
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� Maak van de letters nieuwe woorden. 

ontdekkingsreiziger 

 

 

 

 

 

 
 

� Welke woorden horen bij elkaar? Zet een streep door het woord 

wat er niet bij hoort. 
 

boot  fiets   plant  helikopter 

 

boos  raket  ster   maan  

 

auto   wiel   hond  koplamp 

 

vliegtuig helikopter luchtballon zeep 

 

schip  soep  kano  zeilboot 

 

reizen  varen  rijden  kopen 

 

koffer  tas   trui   mand 

 

Columbus Barentsz  Pinokkio Tasman 
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� Weet jij wat het is? Schrijf het erachter. 

 

Schip................................................................................. 

 

Raket................................................................................. 

 

Vliegtuig........................................................................... 

 

Fiets.................................................................................. 

 

Trein................................................................................. 

 

Ontdekkingsreiziger......................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

Eiland................................................................................ 

 

Oceaan.............................................................................. 

 

Stad................................................................................... 

 

Dorp.................................................................................. 

 

Weg................................................................................... 

 

Reis................................................................................... 

 

Vakantie............................................................................ 
 

Droom............................................................................... 
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� Maak het versje af. 

 

De ontdekkingsreis. 

 

Ik ben een meisje.  

Ik maak een reisje. 

Mijn naam is Manoe. 

Waar ga ik naar toe? 

Ik heb nog geen plan. 

Ga ik naar Japan? 

Het lijkt me wel fijn. 

Om daar eens te zijn. 

Ga ik met de boot? 
 

Nee.......................................................................................................... 
 

Ga ik op de fiets? 

 

Nee.......................................................................................................... 
 

Ga ik met de step? 

 

Nee.......................................................................................................... 
 

Ga ik met een raket? 

 

Nee.......................................................................................................... 
 

Ga ik met het paard? 

 

Nee.......................................................................................................... 
 

Ga ik met de auto? 

 

Nee.......................................................................................................... 
 

Blijf ik dan maar thuis? 
 

Ja.............................................................................................................. 
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� Maak de zin langer. 

Willem Barentsz gaat op reis. 

 

................................................................................................................. 

 

Ze vriezen vast. 

 

................................................................................................................. 

 

Ze maken een hut. 

 

................................................................................................................. 

 

Ze blijven in Nova Zembla. 

 

................................................................................................................. 

 

Het is koud. 

 

................................................................................................................. 

 

Ze hebben honger. 

 

................................................................................................................. 

 

Ze moeten jagen. 

 

................................................................................................................. 

 

Ze eten poolvos. 

 

................................................................................................................. 

 

Het wordt donker. 

 

................................................................................................................. 

 

Komen ze weer thuis?. 

 

................................................................................................................. 
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� Welk woord hoort erbij. Je moet het kunnen doen. Schrijf het 

erachter. 

 

fiets---fietsen   ren---     lach--- 

 

reis---    loop---    vlieg--- 

 

     

� Zoek bij elke letter een woord dat bij ontdekkingsreiziger hoort. 

 

A      P 

 

B      Q 

 

C      R 

 

D      S 

 

E      T 

 

F      U 

 

G      V 

 

H      W 

 

I      X 

 

J      IJ 

 

K      Z 

 

L 

 

M 

  

N 

 

O 
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� Zet een streep onder de werkwoorden. Dat zijn de woorden die je 

kunt doen. 

 

Abel Tasman werkt op een schip.  

Hij werkt voor het V.O.C. 

Het is een vereniging van schepen die mooie dingen kopen en verkopen in 

Azië.  

Abel Tasman moet een veilige route zoeken. 

Er gaan twee belangrijke mannen mee. 

Frans Visscher kan heel goed het schip besturen. 

Isaac Gilsemans kan heel goed kaarten tekenen. 

De reis duurt tien maanden. 

Ze hebben weinig eten. 

Ze hebben weinig water. 

Er worden mensen ziek. 

Gelukkig vinden ze nieuw land. 

Isaac Gilsemans tekent het nieuwe land op de kaart. 

Ze noemen het land Tasmanië.  

Hij tekent ook de mensen. 

Het volk heet “De Maori’s”.  

De Maori’s jagen de Nederlanders weg. 

Nu moeten ze weer terug naar huis. 

De reis is nog moeilijker. 

Er worden mannen ziek. 

Er gaan mannen dood. 

De baas van Abel Tasman is niet blij. 

Ze hebben geen veilige route ontdekt. 

 

Weet jij wat ze meenamen om te eten aan boord van het schip? 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 
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Columbus komt uit.......................................................................................... 

 

Hij gaat met een schip naar ............................................................................ 

 

Hij ontdekt ..................................................................................................... 

 

Een scheepsjournaal is een soort.................................................................... 

 

Het volk in Amerika slaapt in ........................................................................ 

 

Als Columbus naar huis gaat neemt hij ..................................................mee.  

 

Columbus gaat wel ................................keer op reis om Indië te vinden. 

 

Door de ontdekkingsreizen van Columbus kwamen er veel nieuwe dingen 

naar ons land. Noem er een paar. 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................ 

 

Bij zijn derde reis werd hij gevangen genomen. Door wie werd hij vrij 

gelaten? 

........................................................................................................................ 

 

Wie betaalde de vierde reis van Columbus? 

 

........................................................................................................................ 

 

Heeft Columbus tijdens de vierde reis wel de nieuwe route naar Indië 

gevonden? 

....................................................................................................................... 
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Zoek er een goed woord bij. Je mag elk woord maar een keer gebruiken. 

 

Een.............................................fiets. 

 
 

De...............................................auto. 

 
 

Een..............................................step. 

 
 

De.....................................vrachtauto. 

 
 

Het......................................vliegtuig. 

 
 

De.....................................helikopter. 

 

 

Het............................................schip. 

 

 

De..............................................boot. 

  

 

De....................................luchtballon. 

 

Wat komt ervoor?    de of  het 

 

.........................auto 

 

 

.........................fiets 

 

 

.........................vliegtuig 

 

 

.........................boot 

 

 

.........................schip 

Schrijf het verkleinwoord erachter. 

 

Vliegtuig .................................. 

 

Boot  .................................. 

 

Bus  .................................. 

 

Fiets   .................................. 

 

Step  .................................. 

 

Schip   .................................. 

 

Wagen .................................. 

 

Helikopter .................................. 

 

 

 

 

 

Schrijf het meervoud op. 

 

Vliegtuig .................................. 

 

Boot  .................................. 

 

Bus  .................................. 

 

Fiets   .................................. 

 

Step  .................................. 

 

Schip   .................................. 

 

Wagen .................................. 

 

Helikopter .................................. 

 

 

 


