
KIJKER 7 Les 9 4

9Focus Hoofdletters en leestekens

Oefening 17

Ik plaats de leestekens. Ik onderstreep de woorden die met een hoofdletter moeten 
geschreven worden.

mijn kat gismo is ziek___ hij eet en drinkt niet meer___ mag ik de dierenarts bellen___  

ik maak me zo’n zorgen___ papa belt___ gelukkig mag ik woensdagmiddag naar dierenarts fred___ 

dat is een vriend van tante mien___ 

we nemen de auto en gaan naar de ooievaarstraat___ daar woont de 

dierenarts___ in de wachtkamer zitten veel dieren___ twee katten___ een 

hond___ een kanarie___ een schildpad en een cavia___ twee meisjes praten 

tegen elkaar in een andere taal___ ik denk spaans of portugees___  

weet jij waarover ze praten___ mijn mama begrijpt het ook niet___ 

we kunnen naar binnen___ is het ernstig___ nee, zegt de dierenarts___ gelukkig maar___ hij krijgt 

een spuitje en pilletjes___ ik ben zo blij dat gismo zal genezen___ ik hou zoveel van hem___ 

Oefening 18

Ik schrijf de woorden op de juiste plaats in de zinnen. Ik vergeet de hoofdletters niet.

Kato – Parijs – Chinees – Namen – Valentijnsdag – Halloween – Rob – Japans – Londen – Pasen

1  Mijn neef kan vloeiend ___________________________. Hij gaat dikwijls naar Tokyo.

2   Op ___________________________ brengen we een bezoekje aan oma en zoeken we  
eieren in de tuin.

3 ___________________________ en ___________________________ zijn broer en zus.

4  Mijn peter Bart en zijn vriendin gaan naar ___________________ op ______________________.

5  Ik vind ___________________________ de mooiste stad van België.

6 Welk ___________________________ sterrenbeeld heb jij? Ik ben een paard.

7 Heb jij je kostuum voor ___________________________ al? 

8 Ik ging op reis naar Engeland. We bleven twee weken in de stad ______________________.

Fout? _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Japans
Pasen

Kato Rob
Parijs Valentijnsdag

Namen
Chinees

Halloween
Londen 


