
Thema 8 * en **         week 1 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

karton karton karton karton karton 

kin kin kin kin kin 

ballet ballet ballet ballet ballet 

eetzaal eetzaal eetzaal eetzaal eetzaal 

toekan toekan toekan toekan toekan 

aantal aantal aantal aantal aantal 

ploeg ploeg ploeg ploeg ploeg 

dolgraag dolgraag dolgraag dolgraag dolgraag 

kistje kistje kistje kistje kistje 

kusje kusje kusje kusje kusje 

boontje boontje boontje boontje boontje 

traantje traantje traantje traantje traantje 

schelpje schelpje schelpje schelpje schelpje 

stepje stepje stepje stepje stepje 

mandje mandje mandje mandje mandje 

kratje kratje kratje kratje kratje 

schapje schapje schapje schapje schapje 

kostbaar kostbaar kostbaar kostbaar kostbaar 

rijkdom rijkdom rijkdom rijkdom rijkdom 

aanval aanval aanval aanval aanval 

balzaal balzaal balzaal balzaal balzaal 

prinses prinses prinses prinses prinses 

kan kan kan kan kan 

stapje stapje stapje stapje stapje 

mondje mondje mondje mondje mondje 

matje matje matje matje matje 

maantje maantje maantje maantje maantje 

kroontje kroontje kroontje kroontje kroontje 

zusje zusje zusje zusje zusje 

kastje kastje kastje kastje kastje 

dolblij dolblij dolblij dolblij dolblij 

plaag plaag plaag plaag plaag 

talrijk talrijk talrijk talrijk talrijk 

toeval toeval toeval toeval toeval 

eetbaar eetbaar eetbaar eetbaar eetbaar 

pin pin pin pin pin 

karwei karwei karwei karwei karwei 

balkon balkon balkon balkon balkon 

dolfijn dolfijn dolfijn dolfijn dolfijn 

kasje kasje kasje kasje kasje 

 



Thema 8 * en **         week 2 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

loei loei loei loei loei 

baai baai baai baai baai 

zaai zaai zaai zaai zaai 

gooi gooi gooi gooi gooi 

goor goor goor goor goor 

door door door door door 

peer peer peer peer peer 

heer heer heer heer heer 

strand strand strand strand strand 

mond mond mond mond mond 

klont klont klont klont klont 

kleum kleum kleum kleum kleum 

plicht plicht plicht plicht plicht 

kracht kracht kracht kracht kracht 

stoep stoep stoep stoep stoep 

groei groei groei groei groei 

boor boor boor boor boor 

beer beer beer beer beer 

veer veer veer veer veer 

deur deur deur deur deur 

fooi fooi fooi fooi fooi 

mooi mooi mooi mooi mooi 

hooi hooi hooi hooi hooi 

boei boei boei boei boei 

fraai fraai fraai fraai fraai 

snoei snoei snoei snoei snoei 

vlaai vlaai vlaai vlaai vlaai 

nacht nacht nacht nacht nacht 

klaar klaar klaar klaar klaar 

klam klam klam klam klam 

grof grof grof grof grof 

mand mand mand mand mand 

foei foei foei foei foei 

haai haai haai haai haai 

maai maai maai maai maai 

tooi tooi tooi tooi tooi 

geur geur geur geur geur 

voor voor voor voor voor 

meer meer meer meer meer 

graai graai graai graai graai 

 



Thema 8 * en **         week 3 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

heertje heertje heertje heertje heertje 

kooitje kooitje kooitje kooitje kooitje 

boortje boortje boortje boortje boortje 

baaitje baaitje baaitje baaitje baaitje 

kraai kraai kraai kraai kraai 

kooi kooi kooi kooi kooi 

briefje briefje briefje briefje briefje 

zoentje zoentje zoentje zoentje zoentje 

bosje bosje bosje bosje bosje 

parkiet parkiet parkiet parkiet parkiet 

vandaag vandaag vandaag vandaag vandaag 

poeslief poeslief poeslief poeslief poeslief 

spoortje spoortje spoortje spoortje spoortje 

kleurtje kleurtje kleurtje kleurtje kleurtje 

koortje koortje koortje koortje koortje 

peertje peertje peertje peertje peertje 

vloertje vloertje vloertje vloertje vloertje 

boeitje boeitje boeitje boeitje boeitje 

plooitje plooitje plooitje plooitje plooitje 

kraaitje kraaitje kraaitje kraaitje kraaitje 

foei foei foei foei foei 

draai draai draai draai draai 

flesje flesje flesje flesje flesje 

schroefje schroefje schroefje schroefje schroefje 

hartje hartje hartje hartje hartje 

afwas afwas afwas afwas afwas 

penseel penseel penseel penseel penseel 

bofkont bofkont bofkont bofkont bofkont 

boortje boortje boortje boortje boortje 

kleertje kleertje kleertje kleertje kleertje 

poortje poortje poortje poortje poortje 

beertje beertje beertje beertje beertje 

vlaaitje vlaaitje vlaaitje vlaaitje vlaaitje 

boertje boertje boertje boertje boertje 

fooitje fooitje fooitje fooitje fooitje 

haaitje haaitje haaitje haaitje haaitje 

mooi mooi mooi mooi mooi 

boei boei boei boei boei 

stukje stukje stukje stukje stukje 

ijsje ijsje ijsje ijsje ijsje 

 


