
woordenlijst STAAL spelling groep 5  (periode zomer-kerst)Al spelling groep 5

hakwoorden spec hakwoorden zingwoorden luchtwoorden plankwoorden

stroop half brengen lucht bedankt

spreuk kalf wringen nicht pink

strop wolf zanger specht danken

straft berg verrassing tachtig vinken

arts zwerm uitbreiding bericht vonk

films worm tangen verwachten stinkt

stampt werp triangel kachel bonken

zwerft hoorn meng zich denk

tjilpt kern kringen knechten jonkvrouw

zwermt hulp koning nachtegaal klank

langermaakwoordvoorvoegsel klangroepen klankgroepen klankgroepen

eb bericht kabouters pienter amusant

heb beneden kleuren bevestigen patat

web bezocht getuige artikel patroon

drab gemengd buitenlands asfalt gazon

krab geschikt eenvoudig uitzondering kaneel

slab gesteente vernietigen waarde matras

Bob vereist rijkelijk sponsor tapijt

Job verroest wijzen optimaal salade

Rob verhongeren stiekem morgen kanon

rib meteen trouwen dolfijn fazant

centwoord komma -s- meervoud verkleinwoord met etje

cello euro's mannetje

cement motto's snorretje

cider gorilla's kartonnetje

cilinder diploma's tonnetje

cellulose piano's brilletjes

centrisch pagina's pennetje

paprika's tangetje

panda's

mamma's

ara's

cello's

politiewoorden colawoorden tropisch-woord ei-woorden ij-woorden

spatie compliment praktisch aardbei ravijn

vakantie code gigantisch afscheid tijger

presentatie carnaval kritisch allebei tijdens

traditie Canada toeristisch arbeid vijl

operatie coltrui elektrisch feit wijken

portie camara allergisch fontein rijpen

traktatie categorie medisch weigeren schatrijk

optie cola komisch scheikunde slijpen



ste/te samenstelling

droogste bosbouw

spannendste kinderboerderij

breedte handdoek

grootte fietsketting

wijdte draaideur

heerlijkste colafles

stoutste koperblazers

zwaarste landbouw

scherpste achttien



eer/oor/eur eeuw/ieuw/uw aai/ooi/oei eeuw/ieuw/uw langermaakwoorden

eergisteren duwt draai geeuw honderd

meervoud sluw fraai meeuw kleed

veertien schuw dooi kieuw wreed

kantoor uw prooi opnieuw tand

voorwaarde zenuw loei eeuwen uitstekend

kleurt waarschuw knoei leeuwinnen aanwinst

scheurt ruw ronddraaien Zeeuwem barst

deel zwaluw vlaaien meeuwen beest

geel zenuwachtig gooien nieuwer tekort

momenteel afschuw loeien sneeuwt sprint

klankgroepen verkleinwoord achtervoegsel kilowoord komma -s- woord

ja buikje bevestig artikel s morgens

judo drankje lastig kilometer s avonds

solo schepje kunstig diamant s maandags

sta snoepje wollig etiket s werelds

vlo deurtje zuinig prieel s zomers

zebra heuveltje afgrijselijk ivoor s ochtends

prima lachertje besmettelijk ledikant s winters

radio rommeltje figuurlijk minimum s woensdags

schema brilletje jaarlijks januari s middags

opa lolletje huwelijk silo s nachts

au-woorden ou-woorden eren-enen-elen

astronaut oerwoud schitteren

augurk rouw tekenen

automaat toeschouwer gniffelen

miauw wantrouwen scharrelen

nauw woud pingelen

wenkbrauw veelvoud twinkelen

snauw mevrouw gisteren

rauw gebouw zegenen


