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Schrijf woorden bij de plaatjes.
Kies uit: keeper – scooter – jam – snackbar.

snackbar scooter jam keeper 

Je leert een aantal Engelse leenwoorden.
Veel woorden in het Nederlands komen uit andere talen.
Bijvoorbeeld uit het Engels of het Frans.
Woorden als computer, weekend, café en douche klinken nu heel gewoon.
Maar aan de spelling zie je nog dat het leenwoorden zijn.
Want sommige letters worden anders uitgesproken.
Lees verder op kaart W29.

De woorden hieronder komen uit het Engels.
In alle woorden zit de klank /ee/. Die wordt in sommige woorden geschreven als ai, in andere woorden als a. 
Schrijf de woorden in het goede vak. Let op: in twee woorden schrijf je een streepje.
trainer – race – cake – container – game – vangrail – brainstormen – paperclip – make-up – 
e-mail – tramrails – saven

de klank /ee/ schrijf je als ai de klank /ee/ schrijf je als a

trainer 
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e-mail 
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W29

Wat ga je doen?

Je leert Engelse leenwoorden.
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Zet een streep tussen de delen van de samenstelling.
In deze samenstellingen zit een stukje met een a.
Klinkt de a als /e/? Kleur het stukje groen.
Klinkt de a als /ee/? Kleur het stukje blauw.

kersenjam fanclub milkshake windjack rozijnencake

flatgebouw babyzeep schuimplastic racefiets tennisracket

Welk woord past erbij? Schrijf op.
Kies uit: musical – e-mailen – jack – rails – website – ticket – frisbee – talkshow – flat.

een plaatsbewijs (bijvoorbeeld voor een vliegreis) ticket 

een hoog gebouw met woningen naast en boven elkaar flat 

een toneelstuk waarin veel liedjes worden gezongen musical 

plek op internet met informatie over een persoon of een onderwerp website 

een televisieprogramma waarin een presentator met gasten praat talkshow 

In ieder rijtje (↓) staan drie Engelse leenwoorden.
Daarin klinken de klinkers anders dan in de andere woorden. Zet daar een kring om.

zeehond stokbrood team goal tanken

keeper scooter creatief zoals klanken

tweede slagroom theater coach straks

frisbee showroom oceaan koalabeer snacks

weekend stroop speakers oase camping

streepje inzoomen dealer downloaden verdampen

Maak de woorden af met a, ai, ee, oo of oa. Schrijf ze op.

Ieder w...kend moet Annemarie haar kamer netjes opruimen. weekend 

Een jongen op een sc...ter kwam de bestelde pizza’s brengen. scooter 

Ik kan woensdag niet afspreken, want dan moet ik altijd tr...nen. trainen 

Hebben we nog genoeg benzine, of moeten we alweer t...nken? tanken 

In de laatste minuut scoorde onze ploeg nog de winnende g...l! goal 

Mijn grote zus is elke dag een half uur bezig met haar m...ke-up. make-up 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

tennisracket snackbar make-up 
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