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tweeëntwintig

Je ziet ~ë~, je zegt ... M6 10

 drieën
 ruziën
 
 pinguïn
 geïnformeerd
 
 Azië
 Indonesië 
 
 officiële
 ruïne

uitleg: woorden met een trema

knieën

ruïne sleeën
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 feeën geïnformeerd reünie
 tweeën geïrriteerd poëzie
 drieën geïnteresseerd ingrediënt
 ruziën geïllustreerd vacuüm
 knieën geërgerd mozaïek
         ruïne   coördinator              patiënt

•	Al mijn oude klasgenoten waren op de reünie.
•	 Ik heb hier alle ingrediënten voor het recept.
•	Het vlees in het koelvak is vacuüm verpakt.
•	De coördinator heeft het lesrooster gemaakt.
•	Dit prentenboek is prachtig geïllustreerd.
•	De chirurg opereert beide knieën van de patiënt.

woorden/zinnen: woorden met een trema
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Doornroosje en de feeën

In het sprookjesbos hielden drie feeën een 
reünie. Tweeëntwintig jaar geleden waren zij 
gedrieën bij de geboorte van Doornroosje. 
De feeën waren geïnteresseerd in hoe het nu 
met haar ging. Zij hadden een geïllustreerd 
boek gemaakt voor Doornroosje. Helaas 
konden de feeën haar niet vinden. Ze was 
namelijk op vakantie in de Pyreneeën ...

tekst: woorden met een trema



container

Je ziet ~ai~, je zegt ...

mais

Je ziet ~ai~, je zegt …

miljonair
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 rails
 trainer
 e-mail
 
 mais
 bonsai
 detail 
 
 airco
 airbag
 prairie

uitleg: woorden met ~ai~ (uitspraak /ee/, /aj/, /e/)
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 brainstorm mais  airco
 container  bonsai prairie
 trainen detail  militair
 mailing medaille  miljonair
 fanmail braille meubilair
 gordijnrail taille  populair

•	Het meubilair is opgeslagen in een container.
•	Hele heftige hoofdpijn heet migraine.
•	 Een souterrain is de kelderverdieping van een  

huis.
•	 Er komt een documentaire over Bonaire op tv.
•	Mais is een populaire groente.
•	 Een bonsai is een miniatuurboompje.

woorden/zinnen: woorden met ~ai~ (uitspraak /ee/, /aj/, /e/)
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Populair

Gisteren was er een documentaire op tv 
over een populaire entertainer. Met zijn 
spectaculaire goocheloptredens is hij 
miljonair geworden. Maar hij kreeg een 
liefdesaffaire met een vrouw die al zijn 
geld uitgaf. Toen was hij ineens failliet 
en was hij platzak. Nu woont hij in het 
souterrain van zijn eigen villa.

tekst: woorden met ~ai~ (uitspraak /ee/, /aj/, /e/)



souvenir
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 route
 blouse
 retour
 
 couplet
 courgette
 couveuse
 
 ijscoupe
 boulevard
 enthousiast

uitleg: woorden met ~ou~ (uitspraak /oe/)

courgette

coureur couveuse
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 route coupé toupetje
 retour roulette journaal
 couplet courgette journalist
 blouse boulevard ijscoupe
 tournee couscous camouflage
 souvenir troubadour     contour 

•	Deze journalist werkt voor het journaal.
•	De troubadour zong op tournee enthousiast zijn 

liedjes.
•	 Ik hou niet van courgette en chocolademousse.
•	Als je deze route volgt, kom je in het dorp.
•	Manon nam voor mij een souvenir mee uit Kenia.
•	Opa draagt een toupetje, omdat hij kaal is.

woorden/zinnen: woorden met ~ou~ (uitspraak /oe/)
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Tour de France

Over een week start de Tour de France. Voor 
deze wielerwedstrijd reizen veel journalisten 
naar Frankrijk. Ze volgen enthousiast de 
tourkaravaan. Op de kaart van Frankrijk 
volgt mijn vader de route. Maar hij heeft ook 
een retourtje Parijs gekocht, zodat hij zelf 
naar de eindsprint kan gaan kijken. Zou hij 
een souvenir voor me meenemen?

tekst: woorden met ~ou~ (uitspraak /oe/)
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