
2.1 De regels in het zwembad   

Bekijk in het oefenboek het bord met de regels in het zwembad.

Verboden 
Wat mag je NIET doen?

Het is verboden om te  = je mag niet  

 =  

 = 

 =  

 =  

 = 

Geboden
Wat moet je WEL doen?

Je moet 

Je moet 

Je moet 

2.2 Wasdag   

Wat stop je in de wasmachine? Sorteer op kleur.
Maak (mondeling) zinnen: 
De witte sokken moet ik in de witte was stoppen.
Schrijf de antwoorden ook in de tabel.

Witte was Gekleurde of donkere was

 De witte sokken De gele broek
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(vervolg oefening 2.2)

Nu jij:    

Een  broekje Een  broekje

De  rok Het  rokje

De  jurk De  zwembroek

Het  zwempak De  bikini

 lakens Een  onderbroek

3.1 Interview wedstrijdzwemmers  

Lees de tekst en vul het schema in met informatie uit de tekst.

Dhrishti en Jai Shahani zijn zus en broer.
Beiden zijn lid van een wedstrijdteam zwemmen op Sint Maarten.
Ze trainen drie keer per week.
Ze nemen deel aan wedstrijden op andere eilanden.
Dhrishti zwemt hard.
Jai is pas begonnen met wedstrijdzwemmen.
Hij zwemt steeds sneller.

Dhrishti:
‘Onze vader komt uit India.
Onze moeder komt ook uit India.
Wij zijn geboren op Sint Maarten.
Mijn naam is Dhrishti Shahani.
Ik ben tien jaar oud.
Mijn favoriete vak op school is rekenen.
Mijn hobby is wedstrijdzwemmen.
Ik hou van zwemmen.
Ik vind water heerlijk.’

Naam: Dhrishti

Leeftijd:

Zit op school in groep: X

Favoriete vak op school: X

Hobby:

  

Naam 
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Jai:
‘Mijn naam is Jai Shahani.
Ik ben acht jaar en zit in groep 3.
Ik hou ook van zwemmen.
Ik hou van water want het is fijn.
Het is ontspannend.’



4.2 Woordslang

Welke woorden zie je in de woordslang?
Schrijf woorden op.

  

  

 

 

5.2 Gatentekst 

Luister nog twee keer naar het liedje.
Vul de woorden in op de puntjes.

 wasjes,  wasjes

Doe ze in je, wasmasjien

Laat maar lekker draaien

Steeds meer in de 

Kleine wasjes, grote wasjes

 ze in je, wasmasjien

Laat maar lekker 

Steeds meer in de, wasmasjien

Naam 

Groep 
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Uitbreiding woordenschat

2.1  het (zwem)bad – duwen – schreeuwen – ruwe spelletjes doen – het gebodsbord (gebieden – het gebod) 
 – het verbodsbord (verbieden – het verbod)
2.2   het badpak – wassen = de was doen – de was – de (was)dag – de (was)machine – de (was)mand  
 – de (was)lijn – de (was)poeder – het (was)merk – *een was draaien – de hand(was) – de (was)vrouw  
 – de wasserette – de stomerij
2.3  stinken (de stank) – zich schuldig voelen (de schuld) – niet fris
 *een kind kan de was doen = iets gaat heel makkelijk
 *de draad kwijt zijn = het niet meer weten
 *een steek laten vallen = een fout maken
 *de knoop doorhakken = besluiten

A. 
Samenstellingen.

Welke samenstellingen kun jij maken met ‘zwem’?
Bijvoorbeeld: ‘zwembad’.
Noem er minimaal drie.

 

 

 

 

  

B.  
Het is verboden om te …

Als je iets verbiedt, dan maak je een ‘verbod’.
Noem drie verboden.

 

 

 

Naam 

Groep 
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C.
Je moet …

Als je iets gebiedt, dan maak je een ‘gebod’.
Noem drie geboden. Denk bijvoorbeeld aan een gebod in het verkeer of in een zwembad.

 

 

 

 

D. 
Samenstellingen.

Welke samenstellingen kun je maken met ‘was’? 
Bijvoorbeeld: wasdag.
Noem er minimaal acht.
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E.
Uitdrukkingen.

Kijk naar de woordenlijst. Vul in.

1.  Milo maakt zijn huiswerk voor rekenen. Hij weet niet meer hoe hij deze som moet maken.

 Hij is totaal  .

2.  Rachel weet wel hoe zij de som moet maken. Maar: Rachel maakt een fout en het antwoord is dus niet   

 goed. Rachel heeft  .

3.  Miguel moet zijn huiswerk maken maar hij wil liever naar het zwembad.

 Zijn moeder neemt het besluit voor hem. Ze zegt: ‘Eerst huiswerk, dan zwemmen.’

 Miguels moeder heeft  .

 Hij besluit: eerst zwemmen, dan huiswerk.

4.  Jennifer vindt het huiswerk deze keer makkelijk. 

 Ze zegt: ‘Een  ’
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