Woorden met ie als i geschreven
Soms hoor je na de ie een j, maar je schrijft een i.
Bv. materiaal, radio, serieus en kampioen
Die woorden moet je onthouden.
Woorden met ie als i schrijf je net als materiaal.
Woorden met ie als i schrijf je net als radio.
Woorden met ie als i schrijf je net als serieus.
Woorden met ie als i schrijf je net als kampioen.
spellingweter 14
1

a Kleur in de zinnen:
BLAUW

de woorden met iaa, ia, io, ieu, ioe of iu.

1 De kampioenen doen een ereronde in het stadion.
2 Hij is niet meer zo serieus sedert hij met pensioen is.
3 De mysterieuze man verschijnt op het podium.
4 In de kleine studio staat een groot aquarium.
5 De spion kreeg een geniaal plan na zijn visioen.
6 Het pilletje is speciaal voor kinderen en bevat veel calcium.
7 De sociale dienst helpt de mensen ongeacht hun religieuze overtuiging
b Schrijf de woorden in de juiste kolom.
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3

Vul de woorden aan met iaal of ieus. Pas de woorden aan en schrijf ze in de zin.
1 gen

Heb je nog meer

ideeën?

2 ser

Er is een

3 provinc

In oktober vinden de

4 myster

De

5 harmon

In de hal klinkt

6 famil

Ze is afwezig om

7 soc

Hij werkt in de

8 spec

Die schelp heeft een

9 relig

Op

10 mod

Xenia wil meer

storm op komst.
kampioenschappen plaats.
ziekte heeft veel kinderen getroffen.
muziek.
redenen.
sector.
betekenis voor mij.
feestdagen hoef je niet naar school.
kleren.

Vul de tekst aan. Kies uit:
het voetbalstadion – de kampioen – de spion – de maffia

De baas van de

is een

in het ontlopen

van zijn straf. Gisteren is hij weer ontsnapt uit de gevangenis. Een
zag de man naar een

rennen.

de regio – de cabrio – serieus – speciale

Daarna werd hij gespot in een
rond Napels.

in de
eenheden van de politie zijn

naar hem op zoek.
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