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Stef heeft alle ingrediënten voor 
pannen koeken opgeschreven, 
maar zijn hond heeft het briefje te 
pakken gekregen. Nu zijn niet alle 
letters meer goed leesbaar. Welke 
letters missen er?

Kidskrant
TaalExtra

1.  Vikingen hadden andere letters dan  
wij. Hoe heten die letters?

  a. hiërogliefen b. runen  
c. kalligrafieën d. spijkerschrift

2.  Waar of niet waar: in Denemarken is  
het percentage mensen met dyslexie  
lager dan in Engeland.

 a. waar b. niet waar

3.  Welke taal wordt door de meeste  
mensen als eerste taal gesproken?

  a. Nederlands b. Mandarijn-Chinees  
c. Engels d. Spaans

4.  Wanneer werd het woord ‘selfie’ voor  
het eerst gebruikt?

 a. 1983  b. 1999  c. 2002  d. 2013

5.  Welk woord is goed gespeld?  
De wieken van de molen … rond.

  a. draaien  b. draaijen 
c. draien d. draajen

De antwoorden staan hieronder.

Antwoorden: 1 = b - het runenschrift bestaat uit letters van rechte en hoekige lijnen die makkelijk in steen of hout konden 
worden gekrast. 2 = b - In het Deens hoort dezelfde letter vrijwel altijd bij dezelfde klank. Een o schrijf je als een o en hoor je 
als een o. In het Engels is die koppeling er minder: de i kan uitgesproken worden als i, ai en zelfs als een soort u. 3 = b - meer 
dan een miljard mensen heeft Mandarijn-Chinees als moedertaal. 4 = c - het woord ‘selfie’ werd op 13 september 2002 voor 
het eerst gebruikt op een online forum en werd het Woord van het Jaar in 2013. 5 = a - je hoort een j, maar je schrijft een i.

Kindertaalquiz

Maak het recept af

300 gram tarwebl ... m

1 th ... lepel z ... t

3 ... eren

500 m ... ll ... l ... ter 

half ... olle melk

30 gram b ... ter

p ... ders ... ker

GEHEIMTAAL
Winactie! 

~ = u c = wWIN! 
Stuur je antwoord op  
GEHEIMTAAL voor 31  

oktober 2019 naar 
winactie@squla.nl. 

Vergeet niet om je naam, 
leeftijd en adres te  vermelden. 
Je maakt dan kans op een van 

de 3 gigantische Squla- 
pakketten met o.a. 

Woordzoeker, Flitsquiz en het 
boek Heb je wifi in de ruimte?

mailto:winactie%40squla.nl?subject=


Klanken kleuren

Dobbelwoord

au ch g ui ij oe

Hocus pocus pilatus pas! Kun jij alle kleuren laten verschijnen? Kijk goed naar het woord  
en bedenk welke klank op het streepje moet staan. Gebruik de kleur die bij de klank hoort.

Voor dit spel heb je een dobbelsteen nodig. Hiernaast staat een rijtje met woorden dat 
je op een bijzondere manier op gaat schrijven. Gooi de dobbelsteen en voer de opdracht 
uit die bij het aantal ogen op de dobbelsteen hoort. Heb je alle woorden opgeschreven? 
Bedenk dan zelf een rijtje met nieuwe woorden en speel het spel nog eens!

m ... der

br ... r

bl ... w

fr ... t

lu ... t

fl ... w

st ... re

zi ... t

pe ... 

na ... t

kl ... w

p ... ze

vlie ... er

gord ... n
p ... wna ... el

vlie ... bru ...

mu ...

Schijf het woord 
achterstevoren

Schijf het woord 
zo klein mogelijk

Schrijf het woord 
met je ogen dicht

Schrijf een woord op 
dat hierop rijmt

Schrijf het woord 
3 keer onder elkaar

Schijf het woord in 
HOOFDLETTERS

Woordenlijst:

Duif
Schip
Lepel
Vloggen
Monster
Boekenlegger



Slangen- en laddersspel

1213 11 10 9 8 7

1514 16 17 18 19 20

2627 25 24 23 22 21

2928 30 31 32 33 34

4041 39 38 37 36 35

4342 44 45 46 47 48

54 53 52 51 50 49

1 2 3 4 5 6

Zo speel je slangen en ladders!Zo speel je het slangen- en laddersspel!
• Alle spelers zetten hun pion op start.
•  De eerste speler gooit met de dobbelsteen en zet zijn pion het aantal ogen vooruit. Hij leest het 

woord voor dat op het vakje staat. Lukt het niet, dan moet hij terug naar waar hij vandaan kwam. 
•  Komt de speler op het onderste stuk van de trap en heeft hij het woord goed gelezen?  

Dan mag hij naar boven klimmen. 
•  Komt de speler op het hoofd van de slang dan moet hij naar beneden glijden. 
• De winnaar is de speler die als eerste op de finish komt.
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g

r

Schrijf je
plijn of plein?

Schrijf je
plijn of plein?

Squla.nl/taalextra

Online oefenmethode TaalExtra helpt je kind om op een 

leuke manier extra te oefenen met spelling, taal en lezen. 

g

r

Schrijf je
plijn of plein?

Schrijf je
plijn of plein?

Squla.nl/taalextra

Online oefenmethode TaalExtra helpt je kind om op een 

leuke manier extra te oefenen met spelling, taal en lezen. 

Heeft jouw kind moeite met spelling en lezen of vermoed je dyslexie? Voor alle kinderen die 
extra ondersteuning kunnen gebruiken bij spelling en lezen, heeft Squla nu TaalExtra! De 
allerleukste oefenmethode voor kinderen in groep 3 t/m 7. Bestel TaalExtra voor 31 oktober 
en ontvang € 10 korting op een jaarlidmaatschap met de kortingscode DAGVANDYSLEXIE.

www.squla.nl/taalextra

http://www.squla.nl/taalextra

