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Woordenschat groep 4 
Thema 2 –  Veranderen 
 
Les 1 – In het ziekenhuis 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

het ziekenhuis hier wordt geprobeerd zieke  
mensen beter te maken 

In het ziekenhuis werken dokters. 

beter zijn is niet meer ziek zijn. De juf is blij als alle kinderen in de 
klas weer beter zijn. 

genezen is beter worden. Sam hoopt dat zijn gebroken been 
weer vlug genezen is, zodat hij weer 
kan gaan voetballen. 

spreken is samen praten Wij spreken over de natuur van 
Aruba. 

morgen is de dag na vandaag Morgen gaan wij naar het 
waterpark. 

het afscheid gedag zeggen tegen de mensen Als oma weer naar huis toe gaan dan 
nemen wij afscheid van haar. 

de heren zijn mannen en jongens. Een heer is  
ook een deftige meneer. 

De heren gaan samen voetbal kijken. 

de dames zijn de vrouwen en meisjes. 
Een dame is ook een deftige 
mevrouw 

De dames hebben mooie jurken aan. 

 
Les 2 – De dagen van de week 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de maandag 
  

de eerste dag dat je weer naar 
school gaat 

Na het weekend gaan we op 
maandag weer naar school. 

de dinsdag de tweede dag van de week Dinsdag is een leuke dag op school. 

de woensdag de derde dag van de week Woensdag moet Sanne naar 
zwemles. 

de donderdag de vierde dag van de week Donderdag kijken 

de vrijdag is de laatste schooldag van de week Als vrijdag voorbij is, dan begint het 
weekend. 

de zaterdag de eerste dag van het weekend Zaterdag gaan we naar het strand. 

de zondag de tweede dag van het weekend Zondag gaan we uitrusten. 

vandaag is nu, deze dag Vandaag gaat Jan met Tom spelen. 

gisteren is de dag voor nu Gisteren ging ik laat slapen en 
daarom ben ik vandaag moe. 

morgen is de dag na nu Morgen is het weekend en dan kan 
ik lekker uitslapen. 
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Les 3 – Bij de kapper 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de kapper is iemand die je haar knipt. Mijn zusje heeft lang haar en moet 
morgen naar de kapper. 

eerst is voor iets anders Eerst poets ik mijn tanden en daarna 
ga ik naar bed. 

eerste dan is er nog niemand anders De eerste prijs gaat naar het kind dat 
het hardste kan rennen. 

eerder voor iemand anders De juf is eerder op school dan de 
kinderen. 

het gezicht is de voorkant van je hoofd. Je ziet  
de ogen, de neus en de mond. 

Tim viel van het klimrek, waardoor 
hij zand in zijn gezicht kreeg. 

de baard is haar dat bij een man onderaan 
zijn gezicht groeit. 

De baard van de reus zit vol met 
viezigheid. 

korter is steeds minder haar. Als je vaak naar de kapper gaat dan 
word je haar steeds korter. 

langer is meer haar. Als je nooit naar de kapper gaat dan 
word je haar steeds langer. 

    
Les 4 – Familie 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de vrouw is getrouwd met de man De vrouw loopt te wandelen met de 
hond. 

de moeder is de mama van de kinderen De moeder geeft de kinderen een 
ijsje. 

de baby is een kindje dat pas geboren is In het wiegje ligt de baby lekker te 
slapen. 

het gezin is een vader, een moeder en hun 
kinderen. 

Het gezin gaat naar het strand. 

de opa is de vader van de vader of  
de vader van de moeder. 

De opa ligt te snurken op de bank. 

de 
kleinkinderen 

zijn de kinderen van de kinderen 
van opa. 

Opa en oma zijn heel bij om de 
kleinkinderen weer te zien. 

vlug is snel Een hond kan vlug rennen. 

vlugger is sneller dan vlug/snel Een haas is vlugger dan een 
schildpad. 

kleiner iemand is kleiner dan een ander Een mens is kleiner dan een reus. 

groter iemand is groter dan een ander Een giraf is groter dan een olifant. 
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Les 5 – Een dag vol verdriet 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de ochtend is een deel van de dag als de zon 
opkomt. de mensen worden dan 
wakker en kinderen gaan naar 
school. 

Als ik ’s morgens wakker word dan is 
het ochtend. 

de morgen is een ander woord voor de 
ochtend. 

Mick zag de zon opkomen deze 
morgen. 

de middag                  na de ochtend eten we brood en  
daarna begint de middag. eerst  
ben je dan op school en daarna ga je 
naar huis of buiten spelen. 

In de middag kun je met andere 
kinderen afspreken om samen te 
spelen. 

de avond is als de zon ondergaat, het donker 
 begint te worden. je gaat dan naar  
bed. 

In de avond kijk ik nog even tv en 
daarna ga ik slapen. 

de nacht is als de maan schijnt en jij slaapt. In de nacht is het stil en donker. 

doodgaan is als je niet meer leeft Mijn konijn is doodgegaan en nu ben 
ik heel verdrietig. 

sterven is een ander woord voor doodgaan. Mijn hond is ziek en nu gaat hij 
sterven. 

 
Les 6 – De tijd 
 

Woord Omschrijving van het woord Het woord in een zin 

de klok is een apparaat met wijzers en 
cijfers.  Je kunt er op zien hoe laat 
het is. 

Petra kijkt goed op de klok, zodat ze 
altijd op tijd op school is. 

de tijd Hoe laat het is. Dit kan je op de klok 
zien. 

Het is tijd om naar de gymles te 
gaan. 

het uur bestaat uit 4 kwartieren. van 2 uur 
naar 3 uur duurt 1 uur 

Onze rekenles duurt 1 uur. 

langzaam is niet snel. De slak kruipt langzaam naar het  
blaadje. 

het jaar is 12 maanden.  
is 365 dagen. 

Als het jaar is afgelopen dan steken 
we vuurwerk aan. 

het verleden is de tijd die al geweest is. Alles wat er in het verleden gebeurt 
is, is al voorbij. 

nieuw is niet oud Wij krijgen een nieuw meisje in de 
klas. 

 
  
 
  
 
   


