
Welke is weg?
spelling - eindstukken

1



contributie

attractie

consumptie

attentie

collectie

actie

acceptatie

constructie

affectie



Sluit je ogen..
Tel af van 10 naar 0
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uiteindelijk

letterlijk

recentelijk

wonderlijk

duidelijk

hartelijk

vriendelijk

lichamelijk

vrolijk
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Tel af van 10 naar 0
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stommiteit

kwaliteit

prioriteit

hilariteit

calamiteit

activiteit

majesteit

puberteit

actualiteit
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beleefdheid

snelheid

boosheid

zekerheid

hoeveelheid

vrijheid

apartheid

gladheid

waarheid
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alfabetisch

allergisch

fantastisch

kritisch

logisch

vegetarisch

atletisch

Olympisch

technisch
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sanitair

miljonair

ordinair

populair

solitair

stagiair

militair

meubilair

spectaculair
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contributie

economisch

repetitie

lichamelijk

sportiviteit

biologisch

directie

presentatie

recentelijk
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onmiddellijk

veiligheid

elektriciteit

romantisch

economisch

recentelijk

kwaliteit

grafisch

recentelijk
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