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Leerlijn groep 6

Inhoud vorige schrijfschrift (1):



Inhoud schrijfschrift 2:
Leren schrijven op de enkele lijn.
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Blok 8 schrijfles 8.1 y – ie (lolly), i – y (gym) + meervoud ‘s 30-31
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de taugé het café
de taugé het café

het procedé oké
het procedé oké

hé het comité
hé het comité

de saté privé
de saté privé

Santé is een Frans woord en betekent gezondheid.
Santé is een Frans woord en betekent gezondheid.
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het carré de paté
het carré de paté

de rosé André
de rosé André

‘Santé’, zegt René als hy proost op de gezondheid 
van zyn vader.
‘Santé’, zegt René als hy proost op de gezondheid 
van zyn vader.

Ze drinken een glaasje rosé en eten een broodje met 
paté.
Ze drinken een glaasje rosé en eten een broodje met 
paté.
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het bureau de plumeau
het bureau de plumeau

het plateau het waterniveau
het plateau het waterniveau

het cadeau het politiebureau
het cadeau het politiebureau

het niveau de cadeaubon
het niveau de cadeaubon

Een plumeau gebruik je om breekbare spullen schoon  
te maken.
Een plumeau gebruik je om breekbare spullen schoon  
te maken.
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‘Wat een mooi cadeautje’, zegt tante Irma.
‘Wat een mooi cadeautje’, zegt tante Irma.

Het grondwaterniveau in de Achterhoek is erg laag.
Het grondwaterniveau in de Achterhoek is erg laag.

Heeft Bob een goed rekenniveau? 
Heeft Bob een goed rekenniveau? 

Op het kaasplateau liggen kazen uit Gouda, Alkmaar 
en Edam.
Op het kaasplateau liggen kazen uit Gouda, Alkmaar 
en Edam.
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