Werkwoordspelling Sinterklaas

Groep 8

bonken

1. Hoofdpiet ___________________met zijn vuist op de deur.

doen

2. Maar Sinterklaas __________________ helaas niet open.

besluiten

3. Hoofdpiet ________________________toen maar naar binnen te gaan.

treffen

4. Daar ________________ hij Sinterklaas achter een drumstel.

vertrekken

5. 'Over twee dagen _______________________ u naar Nederland.'

controleren 6. 'Heeft u alle lijstjes van de kinderen ___________________________?'
barsten

7. Sinterklaas _________________________ in lachen uit.

komen

8. 'Je weet dat alles toch goed _________________?'

schuifelen

9. Hoofdpiet __________________________ achteruit naar de deur.

beloven

10. 'Ik heb de burgemeester __________________dat ik zou drummen.'

halen

11. Hoofdpiet ____________ zijn schouders op en liep de deur uit.

lopen

12. Hij _______________over het dek in de richting van muziekpiet.

oefenen

13. Heb jij met Sinterklaas het drummen _____________________?

verbazen

14. Muziekpiet was net zo ____________________ als Hoofdpiet.

vinden

15. Hij _______________________ het wel knap van de Sint.

benieuwen

16. 'Ik ben erg ________________________ wat hij zal gaan spelen.'

worden

17. 'Het ___________________ vast een daverend optreden!'

Werkwoordspelling Sinterklaas

Groep 8

bonken

1. Hoofdpiet bonkte met zijn vuist op de deur.

doen

2. Maar Sinterklaas deed helaas niet open.

besluiten

3. Hoofdpiet besloot toen maar naar binnen te gaan.

treffen

4. Daar trof hij Sinterklaas achter een drumstel.

vertrekken

5. 'Over twee dagen vertrekt u naar Nederland.'

controleren

6. 'Heeft u alle lijstjes van de kinderen gecontroleerd?'

barsten

7. Sinterklaas barstte in lachen uit.

komen

8. 'Je weet dat alles toch goed komt?'

schuifelen

9. Hoofdpiet schuifelde achteruit naar de deur.

beloven

10. 'Ik heb de burgemeester beloofd dat ik zou drummen.'

halen

11. Hoofdpiet haalde zijn schouders op en liep de deur uit.

lopen

12. Hij liep over het dek in de richting van muziekpiet.

oefenen

13. Heb jij met Sinterklaas het drummen geoefend?

verbazen

14. Muziekpiet was net zo verbaasd als Hoofdpiet.

vinden

15. Hij vindt het wel knap van de Sint.

benieuwen

16. 'Ik ben erg benieuwd wat hij zal gaan spelen.'

worden

17. 'Het wordt vast een daverend optreden!'

