
Race lezen 
De kinderen lezen hetzelfde blad 3 keer. Ze krijgen elke keer 1 minuut de tijd.  
1ste keer zetten ze een rode streep onder het laatste woord dat ze gelezen hebben.  
2de keer zetten ze een oranje streep onder het laatste woord dat ze gelezen hebben.  
3de keer zetten ze een groene streep onder het laatste woord dat ze gelezen hebben. 
Lukt het ze om de laatste keer meer woorden te lezen dan in het begin? 
 
Samenstellingen 
Knip alle woordjes los  
Spel 1 
Zoek 2 kaarten (woorden) die samen een nieuw woord vormen 
Spel 2 
Alle kaartjes worden met de woordkant naar beneden op de tafel gelegd. 
Neem om de beurt twee kaartjes en kijk of deze twee woorden een samenstelling vormen. Als de 
twee kaartjes een samenstelling vormen mag je deze samenstelling houden. Anders worden de 
kaarten teruggelegd 
 
Pijlenspel 
Spelregels staan bij het spel 
 
Ladderspel 
Hier vind je verschillende speelvelden van het spel 'slangen en ladders'. Dit spel kan gespeeld worden 

tot maximaal 4 spelers. De dobbelsteen geeft het aantal vakjes aan dat gelopen mag worden. Het 

woord moet goed voorgelezen worden voordat de volgende aan de beurt is. Komt de pion op een 

vakje waar de ladder begint, mag je omhoog met de ladder. Komt de pion op een vakje bij de kop van 

een slang, moet je via de slang naar beneden. 

Dobble bestaat uit 5 verschillende spelletjes die met de kaarten gespeeld kunnen worden. Elk kaartje 
heeft 6 woorden en daarvan komt er altijd maar 1 overeen met elk van de andere kaarten. Alleen het 
formaat van de afbeelding kan verschillen. In alle spelletjes is het de bedoeling dit overeenkomende 
woord te vinden. 
Spelverloop 
Spel 1: De toren des doods 
Alle kaarten worden geschud en iedere speler krijgt één gedekte kaart voor zich. De overige kaarten 
worden open op een stapel in het midden gelegd. Alle spelers draaien tegelijkertijd hun kaart om en 
het spel kan beginnen. 
Wie als eerste ziet welk woord van zijn kaart overeenkomt met de kaart in het midden (de bovenste 
van de stapel), roept de overeenkomst en legt de kaart op zijn stapel. Nu begint direct de volgende 
ronde. Dit gaat net zo lang door, totdat de middelste stapel op is. Wie nu de meeste kaarten in zijn 
eigen stapel heeft, wint het spel. 
 
Spel 2: De put 
Dit spel werkt precies andersom. Alle spelers beginnen met een stapel en in het midden ligt één 
kaart. Wie nu als laatste zijn stapel leeg heeft, verliest. 
 
Spel 3: Schuif de hete aardappel door 
Alle spelers krijgen één kaart en draaien deze tegelijkertijd om. Het handigst is om dat op je open 
hand te doen. Je moet nu proberen een woord te vinden bij een andere speler dat ook op jouw kaart 
staat. Lukt dat, dan leg je je kaart(en) op zijn kaart. Wie als laatste nog kaarten in zijn hand heeft, legt 
deze op zijn strafpuntenstapel. Een volgende ronde begint, tot er geen nieuwe kaarten meer zijn. 
Wie de meeste strafpunten heeft, verliest. 
 



Spel 4: Pak ze allemaal 
Alle spelers krijgen één kaart en in het midden komt een open kaart te liggen. De spelers draaien hun 
kaarten tegelijk om en zoeken een woord op een van de kaarten van de spelers en de kaart in het 
midden. Benoem het woord en leg de kaart op je scorestapel. Als alle spelerkaarten verdeeld zijn, 
krijgen de spelers een nieuwe kaart en komt er een nieuwe in het midden te liggen. Als er geen 
nieuwe kaarten meer zijn, wint de speler met de meeste punten. 
 
Spel 5: Een vergiftigd geschenk 
Dit spel lijkt op spel 1. Maar nu probeer je de kaarten uit het midden op de stapels van de andere 
spelers te leggen. Als de middelste stapel leeg is, wint de speler met de minste kaarten. 
 


