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bank 

Je ziet ~nk, je zegt ... E3 4

 bank
 dank
     klank

 denk
 pink
 vonk

 inkt
 stinkt
 schenkt

denkt

pink

uitleg: woorden eindigend op ~nk, ~nkt 

Mees drinkt zijn sap.
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woorden/zinnen: woorden eindigend op ~nk, ~nkt 

 bank pink vonk inkt
 dank vink bonk denkt
 mank zink dronk schenkt
 plank drink blonk bonkt
 stank flink klonk zwenkt
 drank klink schonk klinkt

• Denk je dat Niels erbij kan zijn?
• Flink dat je niet huilt.
• Zit jij op de bank?
• Hij zaagt een stuk van de plank af.
• De ring van goud blinkt in de zon.
• Floor drinkt het glas met sap leeg.
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Au, mijn pink!

Pap zaagt een plank en Hans helpt.
Hans legt nog een plank klaar.
Maar er prikt iets in zijn pink.
‘Au, mijn pink!’ roept Hans.
Pap schenkt wat sap in.
Hans drinkt het sap op.
Dan voelt Hans zijn pink niet meer.
                                                         

tekst: woorden eindigend op ~nk, ~nkt



straal 

Je ziet straal en je zegt ook ... E3 10

strik
strijk
streek

spruit
spriet
sproet

 korst
 liefst
 verft

uitleg: mmmkm- of mkmmm-woorden

straat

worst

kunst
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strik sprei arts morst 
sprak sproet werkt melkt 
straf spraak durft barst 
stroom spreekt danst koorts 
spleet spring zelfs knarst 
streek sprint borst snurkt

• De strik zit veel te strak in mijn haar.
• Wie van ons heeft het minst?
• Smeer voor mij maar een snee met stroop.
• Durft hij die sprong wel aan?
• Dolf heeft een sproet op zijn neus.
• De stier stormt boos op de boer af. 

woorden/zinnen: mmmkm- of mkmmm-woorden
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Saar heeft koorts

Mam belt de arts op.
Die komt, want Saar heeft koorts.
Mam spreekt met de arts.
De arts zegt: ‘Saar mag niet uit bed.
Slaap helpt en rust helpt ook.
Dan springt en danst ze snel weer door het huis.’
                                                           

tekst: mmmkm- of mkmmm-woorden



Wat een pech.  

Je ziet ~ch, je zegt ... E3 19

 lach
 pech
 toch

 echt
 recht
 vecht

 tocht
 bocht
 kocht

uitleg: woorden eindigend op ~ch, ~cht

lucht

lachtbocht
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 lach lacht richt slecht
 pech zicht recht specht
 toch dicht dacht vlucht
 zich kucht kocht gracht
 kuch tocht vocht kracht
 juich zacht lucht vrucht

• Och, wat heeft hij toch weer een pech.
• Als je sterk bent, heb je veel kracht.
•  Een peer is een vrucht.
•  De specht hakt een gat in de boom.
• Je wist toch dat het niet mocht.
•  Het zicht is slecht, want er is mist.

woorden/zinnen: woorden eindigend op ~ch, ~cht
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De tocht

Daan maakt een tocht door het bos.
Zijn nicht Pip gaat voor het eerst mee.
Ze doen een spel.
‘Ik zie, ik zie ... en het rijmt op echt,’ zegt Daan.
‘Een vos die vecht?’ vraagt Pip.
‘Mis, het was een specht,’ lacht Daan.                                                           

tekst: woorden eindigend op ~ch, ~cht
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