
4.3 Het interview met Charmaine   

Een journalist van de krant komt langs. Hij houdt een interview met Charmaine.
Dit wil hij weten:
-  Wat is er allemaal veranderd aan het huis?
-  Wat vond Charmaine leuk aan het huis vroeger? Waarom?
-  Wat vindt Charmaine leuk aan het huis nu? Waarom?

Bedenk de antwoorden op de vragen voor het interview van de journalist.

Uitbreiding woordenschat

2.1  bouwen – de bouw – de bouwplaats – de grondwerker – de loodgieter
2.2  verbouwen – de verbouwing – verhuren
2.3  rondom – het hek – de haag = de heg
3.1  de grond – de struik – vlak – de gaten (het gat) 
3.2  bruikbaar (gebruiken)
3.4  de (personeels)advertentie = de vacature
4.1  de douche – het fornuis
5.1  het veld – het doolhof – het labyrint

A.
Maak woorden.

Hoeveel woorden kun je maken met ‘bouw’?
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B. 
Samenstellingen: woorden bouwen.

Het woord ‘bouwplaats’ komt van de woorden: bouwen + plaats.
Een bouwplaats is een plaats waar gebouwd wordt.

Wat betekenen de volgende woorden? Vul de betekenis in.

Een speeltuin is een  .

Een voetbalveld is een  .

Een tennisbaan is een  .

C.
Vul in.
Kies uit: bouwen – bouwen – bouw – bouw – gebouw – bouwplaats – verbouwen – verbouwing 

1.  De grondwerker, de timmerman en de stukadoor werken in de  .

2.  De werkers  een studio.

3.  Een studio is een klein  .

4.  Maar de  van de studio gaat niet erg snel.

5.  Alle stenen en planken liggen nu nog op de  .

6.  Mijn oom maakt de keuken groter. Hij en mijn tante   de keuken.

7.  De  van de keuken kost veel geld.

8.  Het  van onze studio is goedkoper!

D.
Vul in.
Kies uit: douche – heg – fornuis – hek – struik

1.  Wij koken op een  .

2.  Wij wassen ons in de  .

3.  Rondom onze tuin staat een  . Het is van metaal.

4.  Rondom de school staat een  van oleander. 

5.  Oleander is een tropische  met mooie bloemen.

Naam 
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E. 
Laat het verschil zien.

Teken een doolhof en een labyrint.

F.
Betekenis.

Het woord ‘bruikbaar’ komt van de woorden gebruiken + baar.
Het betekent: je kunt het gebruiken.

Wat betekenen:

Eetbaar? Je kunt het  .

Leesbaar?  .

Drinkbaar?  .

Hoorbaar?  .

Naam 

Groep 
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