
inschenken1.
wij vorm VT

2.uitdelen
wij vorm VT



3.bekijken
wij vorm VT

4.inpakken
wij vorm VT



6.verrassen
jij vorm TT

5.proeven
jij vorm VT



7. lopen
hij vorm TT

8. koken
ik vorm VT



10.fietsen
ik vorm VT

9.roeren
jij vorm TT



11. wassen
jij vorm VT

12. gapen
ik vorm VT



13.verdienen
volt.dw

14.winkelen
volt.dw



15.aansteken
volt.dw

16.bezoeken
volt.dw



17.luisteren
wij vorm VT

18.vliegen
ik vorm VT



20. zijn
hij vorm VT

19. zingen
wij vorm VT



22.rijden
ik vorm VT

21. betalen
wij vorm VT



24.draaien
ik vorm VT

23.rennen
ik vorm TT



25.vertellen
jij vorm TT

26.ontvangen
jij vorm VT



27.schrijven
volt.dw

28.verzinnen
volt.dw



30. slapen
hij vorm VT

29. liggen
hij vorm TT
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antwoordkaart

1- schonken in
2- deelden uit

3- bekeken
4- pakten in
5- proefde
6- verrast
7- loopt

8- kookte
9- roert

10- fietste
11- waste
12- gaapte

13- verdiend
14- gewinkeld

15- aangestoken

16- bezocht
17- luisterden

18- vloog
19- zongen

20- was
21- betaalden

22- reed
23- ren

24- draaide
25- vertelt
26- ontving

27- geschreven
28- verzonnen

29-ligt
30- sliep



bedoeling

Kerstballenspel
Je kunt dit spel op 2 manieren spelen.

manier 1: maak proppen van de kerstballen en gooi
deze door je lokaal.

Geef de kinderen een x aantal minuten om zoveel
mogelijk kerstballen te vinden.

Kerstbal gevonden? Vervoeg het werkwoord en
schrijf het antwoord op in de kerstboom. Gooi de

kerstbal hierna weer door de klas. 

manier 2: hang de kaarten op in je lokaal of buiten
op het plein. Maak er een Zweeds Renspel van. De

kinderen zoeken (in teams) de kerstballen en
schrijven het goede antwoord op, Ze controleren het
antwoord bij de leerkracht en zoeken de volgende

kerstbal. 

Lekker actief aan de slag met het oefenen van de
werkwoorden.

  



Bedankt voor het downloaden

Veel plezier met het document!
Je kunt het gratis delen met iedereen.

We zouden het leuk vinden als je onze
social media bij anderen aanraadt. Tag je

ons op Instagram en/ of Facebook?

www.juffrouwfemke.com

Juffrouw Femke groep 8 @juffrouw_femke

@jufinge_


