
 

ei of ij? 

Mijn moeder gebruikt vaak az___n in de keuken. 

azijn 

ei of ij? 

Ik kan jou niets w___geren. 

weigeren 

ei of ij? 

In het bos vonden wij een prachtig hertengew___. 

hertengewei 

ei of ij? 

Mijn moeder is weer begonnen met een opl___ding. 

opleiding 

ei of ij? 

In die doos zitten 12 pennen, dat noem je een doz___n. 

dozijn 

ei of ij? 

De matrozen h___sen de zeilen van het schip. 

hijsen 

ei of ij? 

De vakantie is voorb___. 

voorbij 

ei of ij? 

Rembrandt maakte meer dan 300 schilder___en. 

schilderijen 

ei of ij? 

De schilder schildert de raamkoz___nen. 

raamkozijnen 

ei of ij? 

Ik fiets tegen een st___le helling op.  

steile 



ei of ij? 

De bos bloemen wordt bij elkaar gehouden door ___zerdraad. 

ijzerdraad 

ei of ij? 

Ik w___s haar de weg. 

wijs 

ei of ij? 

Wij nemen afsch___d van onze goede vrienden. 

afscheid 

ei of ij? 

In m___ leggen alle vogels een ___. 

mei  /  ei 

ei of ij? 

Pas op! Dat mes is vl___mscherp! 

vlijmscherp 

ei of ij? 

Het vliegtuig st___gt op. 

stijgt 

ei of ij? 

Mag ik een pl___ster voor mijn knie? 

pleister 

ei of ij? 

Kun jij Portugal aanw___zen? 

aanwijzen 

ei of ij? 

Een aardb___ is een zoete vrucht. 

aardbei 

ei of ij? 

De kust is v___lig! 

veilig 



ei of ij? 

Wij wonen in een fijne w___k. 

wijk 

ei of ij? 

Mijn vader en moeder zijn alleb___ geïnteresseerd in kunst. 

Allebei 

ei of ij? 

Ik help mijn moeder met allerl___ karw___tjes 

allerlei  /  karweitjes 

ei of ij? 

In de pubert___t groei je snel en verandert je stem. 

puberteit 

ei of ij? 

Ik l___d mijn groepje over de hindernis. 

Ik leid (van leiding nemen), lijden met ij is namelijk van ergens 

onder lijden. 

ei of ij? 

Hij l___dt aan een ernstige ziekte. 

Hij lijdt (van ergens onder lijden), leiden met ei is namelijk 

van de leiding nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


