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Voorwoordje.
Dit tweede deeltje dient met Leesboek 3 verwerkt te worden.
Wat de spraakkunst betreft, hier hebben wij
ons bepaald bij de lîennis der eerste begrippen van
naamwoord, lidwoord, hoedanigheidswoord, werkwoord en voornaamwoord.
Indien die begrippen grondig gesticht zijn, dan
hopen wij onze jongens van den [aagsten graad in
staat gesteld te hebben, om het verdere onderwijs
der spraakkunst met vrucht te ontvangen.

HANDTEEKEN

VA:\'

DEN

SCHRIJVER,

den [aagsten graad in

Taalboekje B
I.

Vul in
L

2

.

Ik zie mer -, hout .en schor - aan den
stam van den boom.
In de kriek zit een steen; in de peer een

ker -.

3. Is de kriek zoet of zuur of zer -?
4. Ik maak mIJn wer - met veel zor -.
5. Fried, pas op, aan den tak der roos IS
6.

7.
8.

2.

een door -; hij IS zeer scher -.
Jan wzer- vol toor - met een scher- naar
Fricd en trof hem zeer er - aan het oog.
In den tuin doen de wor - en de lar veel kwaad.
In de ker - bid ik wel; daar ben ik in
het huis van god.

In boek 3 staat :
{( Kees is braaf. »

Zeg nu :
Ik ben braaf.

3.

Fien is braaf.
J. Op de Beeck : Taalboekje B.
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2

-

4.

4

-

Vraag aan Joost of hij braaf is
Joost, zijt gij braaf'!

Joost, als gij naar de school gaat, neemt gij
dan uw boek met u, loopt . . . .?
Joost, als .
., neemt gIJ . . . .?
Joost, als .
., staakt gIJ . . . . ?
Joost, leert gij . . . .?
Krijgt
.. ?
Wie .
lijk J oost ~

5.

Vul in :
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ik doe een pe - s om den /za - s; het is
maar koud.
Het do - s komt van de ga - s.
Het paard staat ree - s in de koe - s.
Vol gla - s prijkt de zon aan den tra - s.
Wat giet men door de tee - s?
Ik poe - s den schoen en de laa - s.
Van bro - s giet men de klok.
Wat doet de ru - s op het blad van de
kool?
Jan is niet wel te pas; zijn po - s slaat
nog al rap.

6: Vul in
1.
2.
3.

Het kal - IS een klein koe.
Van de koe komt de mei - .
De dol - is zeer scherp.

ti
4.
5.
6.

7.
8.
9.

-

De wol- grijpt het lam.
Wie kent een ol-, een wil· en een pal-?
Wat is een zal- en een val-?
Hel- den man, die in nood is.
De boer tast zijn stroo op de schel-.
De Bel - is fier op zijn land.

7.

De Boer.

De -- woont op
De hoef telt een
k-, een st- en een ---.
In het - woont -- - . Het vee st- - - . In - - - --- st1'oo.
- ; hij
De - komt juist met - - uit
drijft het
Ik tel - st-.
Wat is
Vóór de - van het - staat hij f--!

8.

Vul in met
rang
of
rank

De boon zet zich vast aan den staak
met een - .
Als ik de bel hoor, zet ik mij in - .

bang
of
bank

In de school zit ik op een Als gIJ geen kwaad doet, moet gIJ
niet - zijn voor de dood.

ving
of
vink

Jan - een -- m zijn klem en zei
straks maak ik u blind. Wat zegt
gIJ van Jan'!

.

6

zing
of
zink

g.

Ik - een lied in de school.
Het dak is soms van

dring
of
drink

Als gij zweet, - dan niet veel.
Fried, zet u goed m rang en - uw
maat niet weg.

slang
of
slank

De nek der zwaan is lang en - .
De - krult zich rond den boom.

Vul in :
Als gij f... met Klaas of Jan,
Als gij zw... met een oud man,
Als gij sch... op heel dun ijs,
Ik zeg u, gij doet niet WIJS.
Men kl... met de zweep,
Men k ... met den reep,
~len k ... met den hal,
Men kw ... zich door val.
Noem
Noem
Noem
Noem

een
ook
mij
nog

man
een
iets
iets

die In ...
die sclz ..•
dat {Z ..•
dat spi ...

10.

7 -

Vul in :
L De boon r ... aan den staak.
2. De vink z•.. zijn. lied In den boom.
3. De moor d... op de stoof.
4. De duif zw ... door de lucht.
5. De koe b... in de wel.
6. De vrouw van den boer m ... de koe.
7. Het braaf kind w ... niet met een steen.
8. Het k ... ook niet met een mes In d.en

9.
W.

II.

stam van den boom.
Het sch ... niet met een oud man.
Het d... den Heer.

Vul nog in :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Al wat leeft, st. .. vroeg of laat.
Men d... den put maar, als het kalf er
dood in ligt; maar dan is het te laat.
Jan k ... in de scliool met Fons om het eerst.
Met verf v ..• men het huis, met kalk k ..•
men den muur.
Wie een vink v... in een klem, wie een
pad slaat of st... doet slecht.
Het zaad v ... den boom; de boom br .••
de bloem voort en de bloem sch... de
vrucht.
De Heer slaat wel, maar z... ook. Mort
dus niet, maar leeft wel.

8 12.

Lees en let op sch :
1.
2.
3.
!~.

5.
6.
7.
8.
9.

W.

13.

In het bosch IS het frisch.
In de zee zit veel visch.
Het vleesch van het zwijn is goed.
De flesch IS van glas.
Als gIJ aan den disch zit, eet dan goed,
maar wees stil.
De musch tjilpt op het dak.
Ik spreek Vláamsch. Als ik acht Jaar
ben, leer ik ook F'ransch.
Wees niet trotsch;; dat staat niet schoon.
De vorsch kwaakt in den poel.
De mellsch heeft een ziel.

Vul in met :

as
of
asch

De - van de kar is rot.
De mensch IS van stof en

bos
of
bosch

Het woud is een groot - .
Ik bind het droog hout in een

gans
of
gansch

Het ei der hen is niet zoo groot als
dat van de - .
Ik blijf op - het jaar niet uit de
school, als ik niet ziek ben.

Frans
of
Fransch

Mijn broer heet - ; hij kent al veel

-

9

-

tas
of
tasch

Ik drink melk uit een -.
Ik steek mijn boek niet in mijn zak
of - , want dan blijft het niet schoon.

was
of
wasch

Vóór ik naar de school trek, - ik
mij goed.
De kaars is van - .
Ik doe veel mest aan de plant, dan
komt zij goed in

14.

Vul in :
1.
2.
3.
4.
fS.
6.
7.
8.

IS.

Ik spreek VI-; een Waal spreekt --.
De kat is een v- dier.
Als de peer rijp is. dan is zij m-.
Op den boom is niet veel bloem; het
fruit zal dus sch- zijn.
De boer d- het graan in de schuur.
De snoek is een v - .
Op wat dag eet gij geen vl-?
Wen- aan geen m --- kwaad.

Vul in :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De wind w-.
De haan kr-.
Het wiel dr-.
De boer z- en m-.
Droog gras heet h-.
Van het graan komt str-.

10
7.
8.
9.
10.

16.

Vul

-

De heek vl- snel.
De hoorn gr- fel.
Wit is de sn-.
Sterk is de 1-.

In

De Leeuwen de Mug.
Diep in sliep Daar had hij
Zijn
Zoo lang hij --, mocht geen dier
, Een mug - dicht hij hem. Nu werd hij --;
hij stond -- en zei : « Wie is daar? Spoed u of ik grijp u - - -.»
Maar - - .- niet hang. Zij zei heel kalm :
« Vorst, maak u - , wees niet - - en houd
- - , want mijn - pijn.» En de mug den reus op Kind, wees -- trotsch.

HET NAAMWOORD.
per-so-nen, die-ren, za-ken.
1.

Lees wat Jan zegt :

Wij zijn te huis met acht per-so-nen : mijn
va-der, mijn moe-der, mijn groot-va-der, mijn grootmoe-der, mijn oud-ste broe-der Frans, mijn jong-ste
broe-der Al-fons, mijn zus-ter An-na en ik.

H
Mijn va-der is een schil-der; mijn groot-va-der
was vroe-ger schrijn-wer-ker, nu werkt hij niet
meer. Mijn broe-der Frans is gast bij den smid.
Mijn zus-ter is naai-ster van stiel. Al-fons en ik
gaan nog bij den mees-ter ter school. Wij wor-den
la-ter ook stiel-man.

N a-men van per-so-nen zijn naam-woorden.

2.

Jan zegt ver-der :

Wij heb-ben bij ons nog al veel die-ren. In
den stal staan een geit, een schaap en een zwijn.
Vroe-ger had-den wij nog een koei en een kalf;
maar die zijn ver-kocht. Op de werf loo-pen nog
een haan en twaalf hen-nen. Fox, onze hond, waakt
er goed op dag en nacht. Wij heb-ben nog een
kat, zij heet Mien. On-ze Mien is kwaad op rat
en mu~s.
In de voor-plaats van ons huis zit mijn Iwna-rie-vo-gel. Wat zingt hij toch schoon!

Na-men van die-ren zijn ook naamwoor-den.

3.

Jan gaat nog voort :

Ik zit graag in die voor-plaats. Daar han-gen
aan den muur een kruis-beeld, een por-tret van grootva-der en ·groot-moe-der, een schil-de-rij en een
hor-lo-gie. Op de schouw-plaat rust een spie-geL en
J. Op de Beeck : Talliboekj. B.
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12 prijkt een schouw-gar-ni-tuur. De ta-fel, waar-aan
ik zit en de kas zijn nog meu-bels door grootva-der ge-maakt. Die hou-den wij in eer.

Na-men van za-ken zijn nog naamwoor-den.

4·

Stiel-man-nen.

Veel stiel-man-nen wer-ken aan een huis.
De . . . . . graaft den grond uit voor kei-de l'S
en fon-dee-ring.
trekt de mu-ren op.
tim-mert het· hout-werk voor het dak.
maakt deu-ren en ven-sters.
he-zet de mu-ren.
zorgt
voor het ij-zer-werk.
I
be-plakt de mu-ren met pa-pier.
schil-dert deu-ren en ra-men.

5.

Een Huis.

Aan een huis zijn veel plaat-sen.
Langs de deur ko-men wij in den - ; de-ze
leidt ons naar de -, de - en de - . De dient voor hes-te ka-mer; wij ver-blij-ven en e-ten
in de -;. in de - maakt moe-der het eet-maal
klaar.
Wij sla-pen in de - ; op den - leg-gen wij
hout en an-der ge-rief. De ko-Ien en aard-ap-pe-Ien
gaan naar den - . Wij was-schen ons aan de pomp

f3
het -. In een wer-pen.

In

zet-ten

WIJ

al·ler-Iei voor-

keu-ken, voor-plaats, slaap-ka-mer, gang, kelder, eet-ka-mer, zo I-der , rom-mei-huis, wasch-huis.

6.

Dier-soor-ten.

De snoek is een viseh.
De musch is een vo-gel.
De koe is een vier-poo-ter.
Het zwijn . . . .
De pa-ling . . . .
De vink . . . .
De leeuw ..
Het mees-je . . .
De baars . . . .
De
De

Het paard . . . .
De nach-te-gaal
De tij-ger • . . .
De duif . . . .
De ha-ring . . . .
De hond . . • .
De o-li-fant . . . .
De koe-koek.
De wolf . . .

., de .

zijn huis-die-ren.
wil-de die-ren.

V óór de naam-"Y0or-den staan de, het,
een; die woord-jes hee-ten Lid-woor-den.

'7.

Zoek op :
a) vijf na-men van
·
·
·

jon-gens.
meis-jes.
-stiel-man-nen.
an-de-re per-so-nen.

15
b) vijf na-men van vo-gels.
in-sek-ten.
vis-schen.
vier-poo-ters.
c) vijf na-men van boom-soor-ten.
groen-ten.
vruch -ten "(fruit).
bloe-men.
mier, sneeuw-klok-je, Pau-/i-na. vi-ool-~je, Ma-ri-a,
v/in-der, A/-ber-ti-na, goud-bloem, roos, bij, vlieg,
An-na, le-lie, mug, An-to-ni-a.

Geslachten.
mannelijk, vrouwelijk, onzijdig_
8.

Mijn va-der is smid; hij is een stiel-man.
Mijn groot-va-der leeft op zijn ,rust; hij IS
een oud man.
Naast ons woont een met-ser; hij IS een bekwaam man.

N a-men van man-nen zijn man-ne-lijk.
Wij ver-van~gen die na-men door hij.
~Jijn

moe-der doet veel voor mij; zij is een
goe-de vrouw_
Mijn .groot-moe-der woont bij ons; zij IS een
ou-de vrouw.
De zus-ter van Frans wascht bij ons; zij is
on-ze wasch-vrouw.
Ma-ri-a is de moe-der Gods; Zij IS On-ze

Lie-ve Vrouw.

15 Na-men van vrou-wen zijn vrou-we·lijk.
Wij ver-van-gen die na-men door zij.

9.

Vul in met /zij of zij
Frans leert goed zijn les; hij
Maria breit al rap; zij .
De win-ke-lier ver-koopt rijst;
De hond is trouw; . . , .
De kat is valseh; . . . .
De dief is een deug-niet; .
De boer maait het gras; . . . .
De per-zik-boom staat in bloem; . . . .
De mol eet veel ma-den; . . .
De rups is scha-de-lijk; . . . .
De mier is ,verk-zaam; . . . .
De koe geeft ons melk en boter;
De leu-ge-naar is een slecht mensch;
God loont· het goed en straft het kwaad;

10.

Vul in uit n r 9
Man-ne-lijk.

Vrou-we-lijk.

Frans

)iIa-ri-a

16 -

Lees en maak dan met elk naamwoord een zin als in n r 9 :

Il.

geit, hond, leeuw, slang;
aard-he-zie, kool, ap-pel, peer;
ta~fel, stoel, school, kerk;
on-der-wij-zer, ko-ning, paus.

Zoek op :

12.

5 die-ren die man-ne-lijk zijn.
5 meu-hels die vrou-we-lijk zijn.
t> voor-wer-pen uit de klas die man-ne-lijk zijn.
5 voor-wer-pen uit de klas die vrou-we-lijk zijn.

13.

Mijn mes is scherp; het snijdt goed.
Mijn ko-nijn heeft jon-gen; het is van een
groot ras.
Mijn schrijf-hoek is vol; het is nog schoon
en ZUl-ver.
Ik heb een groot pot-lood; het is nog meuw.

De na-men, wel-ke wij ver-van-gen door
het, zijn on-zij-dig.
-

krijt is wit. Met - krijt schrijf ik op
- hord.
- kruis-beeld hangt aan den muur.
Langs - ven-ster komt - licht in de klas.
- pa-pier rond - lees-hoek van Jan is blauw.

f7
-

14·

vleesch van - kalf heet kalfs-vleesch.
ko-ren wordt ge-ma-Ien tot meel;
meel wordt ver-werkt tot brood;
brood is goed voed-sel voor -- kind.

Lees nog eens uit Leesboek 3
«

Bij Boer Rik.»

Zet dan de naam-woor-den als volgt

IS.

Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

boer

straat

veld

Werk af uit de lees-les: Het Paard.

paard

on-zij-di-ge naam van een dier.

prent

vrou-we-lij-ke naam van een zaak.

t8
Ge-tal.
en-kel-voud, meer-voud.

16.

In on-ze Klas.

In on-ze klas is maar één on-der-wij-zer, hij
heeft veel leer-lin-gen. Aan den voor-muur han-gen
één kruis-beeld en twee por-tret-ten. Wij zien één
les-se-naar en vier rij-en ban-ken. Aan de zij-UlUren han-gen tal-rij-ke pla-ten. Wij zien één telraam, één sloof, één kas, twee den-ren en vier
ven-sters. Wij heb-ben één lei, één lees-boek; in dat
boek staan veel Ma-den; Op één week gaan wij zes
da-gen ter school en lee-ren dan goed.

N a-men, die één en-kel ding noe-men, zijn
en-kel-voud.
Na-men, die meer din-gen noe-men, zijn
meer-voud.

17.

Lees :
1.
2.
3.
4.
5.

ti.

De paar-den, de koei-en, de gei-ten, de
scha-pen zijn vier-poo-ti-ge huis-die-ren.
De leeu-wen, de tij-gers, de be-ren, de
a-pen zijn vier-poo-ti-ge wil-de die-ren.
De vin-ken, de zwa-Iu-wen, de kwik-staarten zijn nut-ti-ge vo-gels.
De val-ken, de a-l'en-den, de gie-ren zijn
roof-vo-gels.
De spreeu-wen, de ek-sters zijn seha-delij-ke vo-gels.
De snoe-ken, de kar-pers, de ha-rin-gen,
de ka-bel-jau-wen zijn vis-sehen.

f9
7.
8.

De mei-ke-vers, de rup-sen, de vlin-ders,
zijn scha-de-lij-ke in-sek-ten.
De bij-en, de spin-nen, de wa-ter-juf-fers
zijn nut-ti-ge in-sek-ten.

De naam-woor-den ein-di-gen in het
meer-voud op en of s.

18.

Lees n r 17 in het en-kel-voud.

Ig.

Lees en zet in het en-kel-voud. Let
op d of t :
De hon-den zijn trou-we die-ren.
De hond IS een trouw dier.
De een-den zwem-men in den VIJ-ver.
De eend
De gei-ten ge-ven lek-ke-re melk.
De geit . . . •
De ka-meel heeft twee bul-ten.
De dro-me-da-ris
.
De spel-den zijn scherp.
De kren-ten groel-en op de boo-men.
Wij wan-de-Ien langs beem-den en vel-den.
Bra-ve leer-lin-gen ont-van-gen goe-de kaar-ten.

20.

Vul in met d of

t

Het paar - is sterk. Aan het hem - van een
meis-je staat kan -. De Len-te be-gint in de maanJ. Op de Beeek : Taalboekje B.

1917

4

20 Maar -. Ik haat mijn vijan - niet. Op het borschrijf ik met krij -. Ik heb een slech-ten tan - in
den mon -. De win - huilt door het wou -. Niet
al wat blinkt is gou -. De taar - is lek-ker. De
scho.r - wordt vast-ge-bon-den met lin -. De pauw
heeft een schoo-nen staar -. De pOOl' - on-zer school
is van hou -. In on-ze klas hangt een kruis-beel-.

21.

Lan-ge of Hel-de-re Klan-ken.
aa of a; uu of u; 00 of 0; ee of e.
De raap is een knol-ge-was.
De ra-pen zijn knol-ge-was-sen.
Het schaap is een zacht huis-dier.
De scha-pen zijn . . . .
De schuur is v()l-ge-tast met strooi.
De schu-ren . . . .
Eet)" goe-de ge-buur is veel waard.
Goe-de ge-bu-ren .
De noot heeft een har-de schelp.
De no-ten heb-ben . . . .
De school is een ruim ge-bouw.
De scho-Ien . . . .
De beek vloeit door de wei-de.
De be-ken . . . .
De peer is een sap-pi-ge vrucht.
De pe-ren . . . .

Wij schrij-ven twee let-ters in het mid·
den van het woord of van de let-ter-greep.
Wij schrij-ven één let-ter op het einde van
het woord of van de let-ter-greep.

21
22.

Zet in het meer-voud

De haan en de zwaan zijn neer-hof-vo-gels.
De Waal woont in het Zui-den van ons land. Een
goed sol-daat is ge-trouw aan den vorst. De aap
is een aar-dig dier. Aan den muur der klas hangen pren-ten. Het uur gaat rap voor-bij. De boog
mag niet al-tijd ge-span-nenstaan. De zool van
mijn schoen is dun. De Jood is niet ge-doopt. De
beer is een wild dier. De veer van een vo-gel is
licht. Het stoof-scheel is van geut-ij-zer.

23.

Lees uit Leesboek 3 « De Len-te» en
zoek al de woor-den op met een langen klank. Schik ze in twee ko-Iommen:
meer

stu-re

24

Verandering van Korte of doffe
Klanken in Lange of heldere Klanken.
Enkelvoud.

1.

2;

Ik steek den sleu-tel
in het slot.
Er is maar een God.

Meervoud.
L

2.

Wij ste-ken de sleutels in de. slo-ten.
Er Zijn geen drij

Go-den.

3.

Wees nooit dwaas
in uw spel.

3.

Weest nooit dwaas
in uw spe-ten.

-

4.

5.
6.

25.

In den Win-ter is
de weg dik-wij Is
vuil.
Een le-dig vat klinkt
hol.
Een koud bad is
frisch en ge-zond.

I

4.

5.
ü.

In den Win-ter zijn
de we-gen dik-wij Is
vuil.
Le-di-ge .va-ten klinken hol.
Kou-de ba-den zijn
frisch en ge-zond.

Zet in het meer-voud :
f
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

26.

22

De dag is lang in den Zo-mer en kort
in den Win-ter.
Het pad van den hof is met bloe-men
be-zoornd.
Een goed kind volgt het ge-bod van God.
Het is eer-bie-dig on-der het ge-bed.
Het dak is be-dekt met pan-nen en schaliën.
Mijn va-der kocht voor mij één lot van
den torn-bo-Ia; als ik nu maar een prijs
win!
Als de kat komt, krui-pen de muis-jes in
hun hol.
Ik loop gaar-ne van den berg in het dal.

Lees en zet in het en-kel-voud
1.

2.

De mui-zen zijn knaag-die-ren.
De muis . . . .
De. gan-zen zijn zwem-vo-gels.
De gans .•••

3.

4.
5.
6.

i.

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

23

vaar-zen zijn vier-poo-ti-ge huis-die-ren.
vaars . . . .
reu-zen zijn zeer groo-te men-schen.
reus ..
dui-ven zijn neer-hof-vo-gels.
duif . . . .
woL-ven zijn ge-vaar-lij-ke, wil-de die-ren.
wolf . . . .
drui-ven zijn sma-ke-lij-ke vruch-ten.
druif . . . .

Wij ver-an-de-ren in het meer-voud de
s in z, en de f in v.

27.

Zet nu in het meer-voud :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
i.
8.

28.

De haas is bang voor den ja-ger.
Aan de stoof zie ik een buis.
Wie kent de kleur van de raaf?
De ra-dijs staat in den hof.
De roos riekt wel, maar steekt ook fel.
In Hol-land ma-ken de men-schen veel kaas.
De a-bri-koos is lek-ker; het is een steenvrucht.
De dief loert op de beurs; pas op voor hem.

Lees en zet in het en-kel-voud :
1. Oe vos-sen en de das-sen Ie-ven in het wild.

2.

De vos . . • •
De kat-ten van-gen de rat-ten.
De kat . .

3.

4.
5.
6.
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Doen de mol-Ien en de pad-den goed?
Doen de mol . . . .
De os-sen trek-ken de eg-gen en de kar-ren.
De os . . . .
De schol-Ien en de bot-ten zijn vis-schen.
De schol . . . .
Een braaf kind let goed op in de les-sen.
Een . . . .

Als de klank kort moet blijven, verdub-be-len wij den eind-me-de-klin-ker
in het meer-voud.

29.

Zet nu in het meer-voud
f.
2.
3.
4.
f),

6.
7.
8.
9.
10.

De rat zit In de val.
De bek van de musch IS kort.
Wat zijn de mot en de mug?
Wat is het toch aan-ge-naam in het bosch!
Het mes en de pen zijn van staal.
Vóór het bed ligt een mat.
De tak groeit aan den stam van den
boom.
De hen be-zorgt ons ei-e-ren.
Van het vel der gei-ten wordt fijn Ie-der
ge-maakt.
Be-leef-de kna-pen doen hun-ne klak af
en groe-ten de men-schen.

15
30.

Lees en zet in het meer-voud
On-ze School.

On-ze school telt drij klas. In die klas zijn
deur en ven-ster. Aan de muur han-gen kruis-beeld,
por-tret van ko-ning en ko-nin-gin, land-kaart en
ve-Ie aan-schouw-plaat. Wij be-mer-ken er nog bord,
les-se-naar, stoel en bank. In den Win-ter staan
er ook stoof. In den Zo-mer prij-ken er schoo-ne
bloem in pot. In de kas lig-gen de boek, de schriJ
boek, de lei, de grif-fel, de pot-lood, de pen-nestok, enz. enz. Bra-ve knaap gaangaar-tle ter
school. Zij lee-ren er goed en wor-den dan geleer-de mensch.

t-

31.

Schik de naam~woor-den uit n r 30 in
drij ko-Iom-men, als volgt :

Mannelijke

32.

I

Vrouwelijke

Onzijdige

Zie n r 30
Ons Dorp.

In ons dorp staan veel huis. In die huis wonen al-Ier-lei mensch : schrijn-wer-ker, met-ser,
schil-der, en an-de-re stiel-man. Wij tel-Ien ook nog
win-ke-lier, her-her-gier en ren-te-nier.

-
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Ons dorp heeft ve-Ie straat; al die straat
dra-gen ver-schil-Ien-de naam. Ik woon in de . . . .
Rond het dorp lig-gen veel veld, wei-de en
bosch. Daar wo-nen de boer op hun hoef. Aan
die hoef zien wij stal en schuur.
Wij hou-den veel van ons dorp. Wij zijn er
be-Ieefd je-gens ie-der-een.

HET VERKLEINWOORD.
1.

L<1es en volledig :
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

knaap~je

is een klei-ne knaap.
kat-je is een klei-ne kat.
hond-je is een klei-ne hond.
huis-je is een klein huis.
muis-je is een klei-ne mui~.
koord-;ie is een klei-ne koord.
soI-daat-je is een klei-ne sol~daat.
musch-je is een klei-ne museh.

klein kind heet . . .
klein paard noem ik
kleine tak heet . . .
kleine mees noem ik
Kleine Frans heet . . . .
Kleine Piet noem ik . . . .
Kleine Lies heet .
Kleine Roos noem ik . . . .
Een
Een
Een
Een
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2.

Lees en vol-le-dig nog
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

Een
Een
Een
Een
Een
Een,
Een
Een

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

een
een
een
een
een
een
een
een

mes-ken? Een
flesch-ken?
zol-der-ken?
kel-der-ken?
muis-ken?
musch-ken?
ge-weer-ken?

. mes.

doos-ken?

klei-ne ven-ster is . . .
klei-ne deur is .
klei -ne sleu-tel is _ . .
klei-ne na-gel is . . . _
klei-ne ta-fel heet . . .
klei-ne kas heet . . . .
klei-ne ap-pel heet . . .
klein ei heet . . . .

N a-men van klei-ne per-so-nen, klei-ne
die-ren en klei-ne za-ken zijn ook naamwoo.r-den.
Wij noe-men ze ver-klein-woor-den.
Die ver-klein-woor-den ein-di-gen op
je of ken.

3.

Lees weer en vol-le-dig

.

Is een bloem-pje geen klei-ne bloem?
Is een boom-pje geen
.?
Is een worm-pje
.?

Is
Is
Is
Is
Is
Is
Is

een
een
een
een
een
een
een

pluim-pje
dier-tje
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.

.

.?

"

. .?
stoel-tje . . . .?
vo-gel-lje
. .?
ven-ster-tje
. .?
sleu-tel-tje
. .?
vlin-der-tje

Soms ein·di-gen de ver-klein-woor-den
ook op pje of tje.

4.

Lees nog en vol-Ie-dig als in n r 3 :
Wat
Wat
Wat
Wat
Kent

noemt gij een

halk-s~en?

Een kleine haIk.

hak-sken?
. . . . zak-sken?
. . . . werk-sken?
gij een tang-sken?

sprong-sken?
. oog-sken?

. gang-sken?

Er zijn ook ver-klein-woor-den, die eindi-gen op sken.

5.

Zeg iets van elk ver-klein-woord :
Het knaap-je gaat ter school; het gaat ter
school.
Het muis-je zit in de val; het zit in de val.
Het mes-ken is . . . . ; het . . . .
Het ap-pel-ken smaakt . . . .; het . . . .
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Het
Het
Het
Het

bloem-pje is
., het . . .
vlin-der-tje . . . .; het . . . .
vo-gel-tje . . . .; het . . . .
worm-pje . . . .; het . . . .

scherp; flad-dert; kruipt; lek-ker; zingt; welrie-kend.

Wij ver-van-gen de ver-klein-woor-den
door het; zij zijn dus on-zij-dig.

6.

Zet in het meer-vouQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In

7.

Aan het boom-pje zie ik een takje.
Aan de boompjes zien wij takjes.
In het kooi-tje zit een vo-gel-tje.
In het boek-je staat een schoon les-je.
Op het bloem-pje zit een vlin-der-tje.
Het kat-je loert op het muis-ken.
Het rat-te-ken zit in het val-Ie-ken.
In het doos-je zit een pen-ne-ken.
Het kind-je slaapt in een bed-de-ken.

De ver-klein-woor-den ne-men al-tijd s
het meer-voud.

Lees in Boek-je 3 : « Het Mees-je
zoek de ver-klein-woor-den op.

»

en

-30 8.

Een Brief-ken.
Beste Frans,
Wat ben ik toch blij! Ik heb

~en

kop-pel

ko-nij-nen ge-kre-gen. Wat zijn zij schoon! Zij
heb-hen een wit-ten pels, roo-de oo-gen en fij-ne
Do-ren. Op hun-nen kop al-leen is eene zwar-te
vlek.
Zij zit-ten in een war-me kooi en krlj-gen al-Ie
da-gen een stuk brood, kooi-bla-de-ren, enz.
Wan-neer komt gij eens zien naar mijn dieren, Frans?
Uw bes-te vriend,
Fons.

Schrijf den brief over en maak verklein-woor-den van de schuin-ge-druk-te
naam-woor-den.

HET HOE-DA-NIG-HEIDS-WOORD.
I.

Lees :
lan is braaf.
Frans is werk-zaam.
Maria is naar-stig.
Anna is deugd-zaam.
De muur is wit.
De toren is hoog.
Het bloed is rood_
Het gras is groen.

-

af

Hoe IS Jan? braaf.
Hoe is Frans? deugd-zaam.
Hoe IS Maria?
.?
Hoe

...

Braaf zegt hoe Jan is.
Werk-zaam zegt hoe Frans IS.
Groen zegt hoe . • . .

Een woord, dat zegt hoe een per-soon
is, heet hoe-da-nig-heids-woord.
Een woord, dat zegt hoe een dier is.
heet ook hoe-da-nig-heids-woord.
Een woord, dat zegt hoe een zaak is,
heet nog hoe-da:nig-heids-woord.

2.

Zeg hoe de din-gen zijn
Het
Het
Het
Het
De
De
De
Het

kind is gezond of . . . •
we-der is goed of . . . .
mes is scherp of . . . •
boek is zuiver of . . • •
appel is groen of- . . . .
os is ma-ger of . . . •
leer-ling is werk-za am of •
huis is ,groot of . . . .

Het gezqnde of z ... kind.
of • . . . we-der.
Het
Het

-

3.
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Zoek een pas-send hoe-da·nig-heids-woord
voor el-ken ZIn :
De hond is -. De kat is --.
Het paard is - . De ezel is - .
De azijn is -. De suiker is - .
De reus is - . De dwerg is -.
De zee is - . De zon is - ,
Het ijs is -. God is -.

valsch, zuur, sterk, groot, trouw, glad, goed, diep,
zoet, traag, klein, heet.

4.

Zet de zin-nen van n r 3 om :
a) Trouw is de hond. . . . . is de kat.
b) Wat IS de hond trouwl
Wat is de kat . . . ,l

5. Vorm hoedanigheidswoorden met on
Wie niet gelukkig IS, IS ongelukkig.
Wie niet gezond IS,
Wie niet tevreden IS,
Wat niet nuttig IS,
Wat niet juist IS,
Wat niet diep IS,
Wat niet waar IS,
Iemand IS beleefd of
Iemand IS dankbaar of
lets IS schadelijk of
lets IS rIJp of

6.

33 -

Vorm nog hoedanigheidswoorden met
baar of za am :
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wie
Wie
Wie
Wie
Wie

kan branden is brandbaar.
kan gelezen worden is .
kan gedragen worden is
kan bewoo~d worden is
men kan prijzen IS . . . •
gaarne werkt, is werkzaam.
spaart, is . . . .
veel verdraagt, is . . . .
goed leert, is . . .
van vrede h.oudt, is . . .

7· Vorm ook hoedanigheidswoorden met
19, liik of loos

Wie
Wie
Wie
Wie
Wat
Wat
Wat
Wat
Wie
Wie
Wie
Wat

moed heeft, IS moedig.
een gebrek heeft, IS
IjVer bezit, IS
..
geluk heeft, IS
lief is, heet liefl~jk.
gevaar verwekt, IS
pijn doet, IS .
goed smaakt, IS
geen ouders heeft, IS ouderloos.
geen hoop heeft, IS
zonder hulp IS, IS
geen nut afgeeft, IS

.

.
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8.

-

Vul de passende hoedanigheidswoorden
in :
Een braaf Kind.

Frans is een brave jongen.
In de school is hij - en -. Te huis is hij
en - . Op de straat is hij - . In de kerk is
hij, - en -. Jegens oude menschen is Frans - .
Voor de dieren is hij -. Op zijn kleederen is hij
- en zijn boeken zijn zeer - . Frans is een - kind.
eerbiedig, beleefd, gehoorzaam, aandachtig, gedienstig, oplettend, werkzaam, medelijdend, behulpzaam
zuiver, zindelijk, voorbeeldig.

g.

Volledig:
Sneeuwwit is zoo wit als sneeuw.
Bloedrood IS
Grasgroen is
Peperduur is
Ijskoud is
Kaarsrecht is
Loodzwaar is
Pikzwart is
Staalhard is
Hemelhoog is
Doodsbleek is
Suikerzoet is

35
10.

Kies uit n r 9 een passend hoedanigheidswoord :

De kam van den haan is zoo rood als bloed.
Het water is in den Winter zoo - als -. De
honig is zoo - als - . De toren is zoo - als
- . Het diamant is zoo - als - . De stok is zoo
- als - . Het vleesch is zoo - als - . Kalk is
zoo - als - . De zieke is zoo - als - . Die
steen is zoo - als
Dit tafelkleed IS zoo als - . De nacht is zoo - als

Il.

Verander n r

10 :

Een bloedroode kam. IJskoud water, enz.

12.

Het Hondje van Felix.

Felix' heeft een klein, zwart hondje. Wat is
het toch een lief beestje. Het heeft een fijn snuitje.
twee vurige, helle oogskens en twee spitse oorkens.
Rond zijn dik kort halsken is een geel bandje
met een rond belleken. Het heeft een gekruld
staartje. Aan zi.in korte pootjes zijn scherpe nageltjes.
Wanneer Felix uit de school komt, wacht klein
Foxken reeds aan de deur en bast van blijdschap.
Op de wandeling neemt de kleine knaap zijn lieflijk beestje altijd met zich.
Felix houdt veel van zijn Foxken. Nooit zou
hij dat aardig diertje kunnen kwaad doen.

-
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Schrijf de les af en onderstreep al
de hoedanigheidswoorden.
2.
Lees en schrijf aldus
I.

Een
Een
Een
Een
Enz.

klein, zwart hondje.
kleine, zwarte hond.
lief beestje.
lief beest.

HET WERKWOORD.
I.

Lees

Zes ure. Ik spring uit mijn bed en ik kleed
mij aan. Ik groet en dank God. Ik zeg goeden
morgen aan vader en moeder. Ik plaats mij aan
de tafel en neem mijn morgendmaal.
Ik herlees nog eens mijn les; ik pak mijn
boeken en ik trek ter school.

Wat werk doe ik?
Springen, mij aankleeden, groeten, danken, zeggen, mij plaatsen, nemen, herlezen, pakken, trekken.

Woorden, welke een werk aanduiden,
heeten werk-waar-den.

2.

Lees wat werk ieder stielman kan doen:
De metser kan mets'en.
De timmerman kan timmeren.
De smid kan smeden.

De
De
De
De
De
De
De
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bezetter kan bezetten.
schilder kan schilderen.
behanger kan behangen.
naaister kan naaien.
breister kan breien.
borduurster kan borduren.
strijkster kan strijken.

metsen, timmeren... strijken zijn werkwoorden. De
vorm, waarin ik ze hier noem, heet noem-vorm.

3.

Lees volgende werkwoorden in hunnen
noem-vorm :

Kraaien, kakelen, bassen, miauwen, hinniken,
bulken, balken, blaten, knorren, kirren.

Welke huisdieren kunnen dit geluid
voortbrengen?

4.

Splits de noem-vor-men van n r 3 als
volgt :
kraaien

kraai - en

Het eerste deel heet stam.
Het tweede deel heet uitgang.
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5.

Zoek voor ieder werkwoord in den noemvorm een tegengesteld werkwoord
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een
God

6.

kind kan lachen of . .
leerling kan praten of . . .
mensch kan eten of . . . .
winkelier kan koopen of . .
koopman kan winnen of . .
hond kan slapen of . . . .
ballon kan klimmen of
scholier kan onthouden of . . .
kan straffen of . . . .

Splits de werkwoorden uit n r 5 in twee
deelen
noemvorm
lachen
ween en

stam
lach
ween

uitgang
en
en

De uitgang bij de werkwoorden in den
noemvorm is en.

7.

Lees in Leesboek 3 de les
Kees is braaf.
Schrijf dan :
trekt komt van trekken;
neemt komt van nemen;

39
8.

Schrijf uit Leesboek 3 af :
Het Paard
en onderstreep de werkwoorden.

g.

Maak dezelfde oefening op de leesles
Schoon Voorbeeld.

Begrip der drie Tijden.
1.

Wat Pieter vandaag doet.

Pieter staat vroeg op. Hij bidt zijn morgengebed, groet zijn ouders, neemt zijn ontbijt en gaat
welgezind ter school.
Als hij de bel hoort, zet hij zich in rang,
z,wijgt en gaat ordelijk in de klas.
Daar let hij goed op, antwoordt beleefd op de
vragen van den meester en maakt met zorg zijn
werk. Gansch den dag doet hij zijn best.
Na de klas keert hij recht naar huis en speelt
nog eenigen tijd met zijn kameraden. Als het avond
is, wenscht hij een goeden nacht aan vader en moeder,
bidt zijn avondgebed. en legt zich ter rust.
Pieter is een voorbeeldige j9ngen.

Al de opgenoemde werken gebeuren
vandaag, nu, tegenwoordig. Daarom staan de
werkwoorden in den tegenwoordigen tijd.

40 2.

Wat Pieter gisteren deed.

Pieter stond vroeg op. Hij bad zijn morgengebed, groette zijne ouders, nam zijn ontbijt en
ging welgezind ter school.
Als hij de bel hoorde,· zette hij zich in rang,
zweeg en ging ordelijk in de klas.
Daar Lette hij goed op, antwoordde beleefd op
de vragen van den meester en maakte met zorg
zijn werk. Gansch den dag deed hij zijn best.
Na de klas keerde hij recht naar huis en speelde
nog eenigen tijd met zijne kameraden. Als het avond
was, wensçhte hij een goeden nacht aan vader en
moeder, bad zijn avondgebed en legde zich ter rust.

Al de opgenoemde werken gebeurden
gisteren, zijn voorbij, verleden. Daarom staan
de werkwoorden in den verleden tijd:.

3.

Wat Pieter morgen doen zaL.

Pieter zal vroeg opstaan. Hij zal zijn morgengebed bidden, zal zijne ouders groeten, zal zijn
ontbijt nemen en zal welgezind ter school gaan.
Als hij de bel zal hooren, zal hij zich in
rang zetten, zal zwijgen en zal ordelijk in de klas

gaan.
Daar zal hij goed opletten, zal beleefd antwoorden op de vragen van den meester en zal
met zorg zijn werk maken. Gansch den dag zal
hij zijn best doen.

-

41

Na de klas zal hij recht naar huis keeren en
zal nog eenigen tijd met zijn kameraden spelen.
Als het avond zal zzjn, zal hij een goeden nacht
wenschen aan vader en moeder, zal zijn avondgebed bidden en zal zich ter ruste leggen.

Al de opgenoemde werken zullen morgen, in de toekomst gebeuren. Daarom staan
de wer.kwoorden in den toekomenden tijd.

4.

Zet de werkwoorden uit de drij vorige
nummers in kolommen :

tegenw. tijd

verleden tijd

toekom. tijd

staat op
bidt
groet

stond op
bad
groette

zal opstaan
zal bidden
zal groeten

.. . .

5.

.. . .

Lees en onderstreep de werkwoorden
De gestrafte Ongehoorzaamheid.

In den tuin van Karel stond een groote kerselaar met rijpe vruchten. (( Karel, zegde vader, ik
moet u eens wat zeggen. Ik weet dat gij gaarne
kersen eet; gij zult uw deel hebben; doch klouter
niet op den boom, hij is te hoog. Als gij valt,
zult gij u bezeeren. »
(( Neen, vader, antwoordde de jongen, ik zal
niet op den boom gaan.»
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Zekeren dag trok Karel in den tuin. Hij had
toch zulken lust tot eenige kersen en waagde het
langs den dikken stam op den hoogen boom te
klimmen. Maar op eens gleed hij uit, viel en brak
zich het been.
Thans ligt hij op een en stoel en kan niet
gaan. Nu beklaagt hij zich zijn ongehoorzaamheid
en zegt : « Nooit zal ik meer op boomen klimmen, altijd zal ik naar vader luisteren, ))
Het spijt komt dikwijls te laat.

6.

Schik de werkwoorden in 3 kolommen :

tegenw. tijd

I

verleden tijd

toekom. tijd

De tegenwoordige Tijd.

Kees C) is braaf.
Lees die les in Leesboek 3 en schrijf
dan de werkwoorden aldus : hij trek-t; hij
neem-t; hij loop-t.
1.

Bij het woordje hij (') krijgt het werkwoord eene t achter den stam.

(1)

Voor meisjes leze men : Anna is braaf.
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2.

Zelfde oefening met :
Ik ben braaf.

Bij het woordje ik krijgt het werkwoord
niets achter den stam.

3.

Zelfde oefening met :
Gij zijt braaf.

Bij het woordje gij krijgt het werkwoord eene t achter den stam.

4.

Zelfde oefening met :
Wij zijn braaf.

Bij het woordje wij krijgt het werkwoord en achter den stam.

5.

Zelfde oefening met

C) Jan en Frans zij n braaf.
Bij het woordje zij krijgt het werkwoord
en achter den stam.

(1)

Voor meisjes leze men

Anna en Maria zijn braaf.

6.

4!~

-

Lees nu :
Ik loop en roep niet op de straat.
Gij loopt en roept . . . .
Hij loopt en roept . . . .
Zij loopt en roept . . . .
Het loopt en roept . . . .
Wij loopen en roepen . .
Gij loopt en roept . . . .
Zij loopen en roepen . . . .

1

Een werkwoord in al die vormen schrijven is een werkwoord vervoegen,

Vervoeg nu in den tegenwoordigen tijd:
A.

Goed leeren in de klas.
Luisteren naar vader en moeder,
De dieren beschermen.
God eeren en beminnen.

B.

Zich
Zijne
Zijne
Zijne

C.

Met vlijt arbeiden.
Beleefd antwoorden.
De leugen vermijden.
Den naaste niet benijden.
In den tuin wieden.
Het brood goed kneden.

goed gedragen op straat.
ouders helpen.
plichten trouw vervullen.
oversten achten en eerbiedigen.

--
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Verduldig lijden.
Niet baden bij bezweeting.
De schapen hoeden.
Zijnen tijd wel besteden.
Een deugdzaam man worden.

Hebben en Zijn
in den tegenwoordigen tijd.
Ik heb een boek.
Gij hebt een boek.
Hij, zij, het heeft een boek.
Wij hebben een boek.
Gij hebt een boek.
Zij hebben een boek.

Ik ben een kind.
Gij zijt een kind.
Hij, zij, het is een kind.
Wij zijn een kind.
Gij zijt een kind.
Zij zijn een kind.

Vervoeg:
Een pennedoos hebben.
In de mis zijn.
Medelijden hebben met arme lieden.
Aandachtig zijn in de klas.
Beleefd zij n op de straat.
Brave ouders hebben.

De eerste verleden tijd.
Ik leerde gisteren mijne les.
Gij leerdet gisteren uwe les.
Hij leerde gisteren zijne les.
Zij leerde gisteren hare les.
Het leerde gisteren zijne les.

I

-
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Wij leerden gisteren onze les.
Gij leerdet gisteren uwe les.
Zij leerden gisteren hunne les.

Vervoeg nog in den

I eu

verleden tijd

In zijn teekenboek teekenen.
Een vraagstuk berekenen.
Op de speelplaats spelen.
Naar den onderwijzer luisteren.
Altijd de waarheid zeggen,
De dieren niet mishandelen.

Ik werkte verleden Donderdag in den tuin.
Gij werktet . • . .
Hij werkte . . . .
Zij- werkte . . . .
Het werkte . . . .
Wij werkten . . . .
Gij werktet
Zij werkten . . . .

Vervoeg nog in denzelfden verleden tijd:
Eene bloem kweeken in de klas.
Zijne handen zuiver wasschen.
Zijn werk zorgvuldig maken.
Het huis bewaken.

-
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Het verleden Deelwoord.
leeren
rekenen
teekenen
luisteren
wandelen

leerde
rekende
teekende
luisterde
wandelde

werken

werkte
bemerkte

bemerken
straffen
kleppen
wenschew

strafte
klepte
wenschte

geleerd
gerekend
geteekend
geluisterd
gewandeld
gewerkt
bemerkt
gestraft
geklept
gewenscht

Als de Ie verleden tijd eindigt
dan eindigt het verleden deelwoord
Als de Ie verleden tijd eindigt
dan eindigt het verleden deelwoord

op
op
op
op

de
d.

te,
t.

Wat ik heden namiddag doe.
Heden namiddag ·maken ik eene wandeling
door de velden. Ik bewonderen daar de schoone
natuur. Ik luisteren er naar het lieflijk gezang
del' vogelen. Ik ademen er de frissche lucht in
met volle longen. Ik plukken er eenen bloementuil voor moeder. Ik plaatsen mij op den rand
van het bosch en ik rusten er een weinig uit.
Dan keeren ik terug naar huis.

Zet de werkwoorden in den tegenwoorbigen tijd.
Vraag ook aan Karel, wat hij doet.

-
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Zeg van Frans, wat hij doet.
Schrijf nu ook wat wij doen.
Schrijf nog wat Karel en Frans doen C)'.
Maak dezelfde oefeningen in den
leden tijd.

len

ver-

Maak dezelfde oefeningen en gebruik
het verleden deelwoord.
V. b. : Gisteren heb ik . . . .

HET VOORNAAMWOORD.
Jantje de Vogelroover.
Jantje was een felle vogelroover. Daarvoor stond

j antj e in gansch het dorp gekend. Geen uur was
jantje vrij of jantje was op zoek naar eitjes en
jongskens.
Op zekeren dag trok jantje weer op ronde.
Het was nochtans een schooldag, maar daar zag
jantje niet heen. Van leeren hield jantje toch
niet veel. In hct hol van eenen tronk meende
jantje een meesje te zien vliegen. Vlug als een
kat kroop jantje op den tronk en stak den arm
in het hol. Maal' ach! 't Was geen mees, maar
een wesp, welke daarin woonde.
Dat voelde Jantje maar al te ,vel, want j antj e
had algauw eeni~ steken bekomen. Zijne hand
werd dik en deed jantje veel pijn. Nu IS
(1)

Voor meisjes zegge men wat Anna en Maria doen.

-

.4.9 -

Jantje wel geleerd. Nooit ziet gij Jantje nog op
zoek naar nestjes!
Vervang Jantje door een klein ander
woord.
Laat Jantje zelf spreken. Aldus :
Ik was een . . . . Daarvoor stond ik

Zeg tot Jantje :
Jantje, gij waart. . . . Daarvoor stondt
gij
Laat Jantje en Fransje zelf spreken.
Aldus: Wij waren . . . . Daarvoor ston·
den wij . . . .
Zeg nu nog van beide jongens
Jantje en Fransje waren . . . . Daarvoor stonden zij . . . .
Al die kleine woorden ik, gzj, hij, wij,
zij vervangen het naamwoord. Zij heeten
voornaamwoorden.
Eene Verrassing.
't Was vaders' verjaardag. Jozef, Karel, Maria
en Paulina hadden een gansch jaar gespaard, om
een geschenk te kunnen koopen voor vader. Als zij
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hier of daar een centje ontvingen, dan werd dit op
zijde gelegd. Zoo kregen zij vele spaarpenningen
bijeen. Moeder wist het, zij had de kinderen daartoe aangezet.
Toen de dag daar was, hadden zij een schoone
pijp voor vader gekocht. Wat zou hij blij zijn!
's Morgens gaf Jozef, het oudste zoontje, hem het
geschenk, zeggende : « Zie, vader, dit hebben wij
voor u gekocht omdat gij jarig zijt. Neem dit geschenk aan. Het wordt u door uwe kinderen met
liefde gegeven. »
De vader weende van hlijdschap en zei : « Dat
is goed gedaan, lieve kinderen. Nu gaan wij feest
vieren. Van mij moogt gij ook iets sçhoons verwachten. »
. Wat zijn dat vier voorbeeldige kinderen!

Zoek uit de les de voornaamwoorden
en vervang ze door hun naamwoorden.
Ontleding.
Jantje is een vlijtige leerling.
Jantje
IS

I verkleinwoord, onzijdig.

werkwoord.

een

lidwoord, mannelijk enkelvoud, staat bij
leerling.

vlijtige

hoedanigheidswoord, mannelijk enkelvoud,
zegt hoe de leerling is.

leerling

naamwoord, mannelijk enkelvoud.

-
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Maria en Anna bidden; zij zIJn godvruchtige
meisjes.
Maria
Anna
bidden
ZIJ
ZIJn
god \ ruch tige
meISjeS

Ontleed nog :
1.
2.
iJ.

Het meesje eet insekten; het is een nuttig diertje.
Een brave zoon gehoorzaamt aan vader
en moeder.
De koe geeft ons melk; zij is een zeer
nuttig huisdier.

