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anderhalf één en een half

besluiten kiezen nadat je hebt nagedacht over iets

het bloed de rode vloeistof in het lichaam van mensen en 
dieren

dit dit woord gebruik je als je iets bedoelt wat 
dichtbij is; je gebruikt het bij een het-woord

het evenement (-en) een gebeurtenis waar veel mensen naartoe 
komen, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of 
een concert

evenveel dezelfde hoeveelheid

extra meer dan normaal

gebeuren werkelijkheid worden, plaatsvinden

gespierd met sterke spieren

de gymles (-sen) de les waarbij je oefeningen doet om je lichaam 
sterk te maken, de les in gymnastiek

hoezo om welke reden, dit zeg je als je verbaasd bent

het hoofdstuk (-ken) deel van een boek dat één geheel is
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interesseren als je graag veel van iets wilt weten; 

nieuwsgierig zijn of iemand nieuwsgierig maken

de jury (-’s) een groep mensen die beslist wie een wedstrijd 
wint

het koekje (-s) een kleine koek die vaak bij de thee of de koffie 
wordt gegeten

koken eten klaarmaken door het warm te maken

het koopje (-s) iets wat niet veel geld kost

lekker iets wat goed smaakt; prettig, aangenaam

de lerares (-sen) een vrouwelijke leraar

de lol het plezier, het prettige gevoel dat je hebt als je 
iets leuk vindt en moet lachen

meespelen samen met anderen spelen

nadat later dan iets anders

neer naar beneden

de oplossing (-en) het antwoord op een vraag, of iets wat helpt bij 
een probleem
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de plaats (-en) ergens waar je kunt zijn, een plek

de regel (-s) een zin waarin staat wat je mag doen of niet 
mag doen

de scheidsrechter (-s) iemand die bij een wedstrijd oplet of iedereen 
zich aan de regels houdt

het schema (-’s) een tekening die op een simpele manier laat 
zien hoe iets werkt, of wat gedaan moet 
worden

de spelregel (-s) een afspraak over hoe je een sport of spel 
moet of mag spelen

sportief iemand die veel aan sport doet

spreken iets zeggen, praten

het stuk (-ken) een deel van iets

sturen zorgen dat iemand iets krijgt

het succes (-sen) een goed resultaat

thuis in je eigen huis

de tip (-s) een korte, goede raad
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de uitnodiging (-en) de vraag of je ergens aanwezig wilt zijn

voor dit woord gebruik je in verschillende 
combinaties met een ander woord

voorbij iets wat is afgelopen en niet meer terugkomt

voordat eerder dan iets anders

voorlopig iets wat nu zo is, maar wat nog kan 
veranderen; niet voor altijd

de vraag
(vragen)

iets wat je zegt en waarop je een antwoord 
verwacht

de vriendin (-en) een meisje of vrouw die je leuk vindt en met 
wie je een bepaalde relatie hebt

wel dit woord gebruik je om te zeggen dat iets waar 
is

werkelijk echt

zich woord waarmee je naar een andere, al ge-
noemde persoon verwijst

zolang gedurende de tijd, ondertussen

de zomervakantie (-s) periode in de zomer dat kinderen niet naar 
school hoeven, vrij zijn
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de zus (-sen) een meisje of vrouw met dezelfde ouders als jij


