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Woorden net als ‘lang zal hij leven’ 

Spellingweter 34     Zo moet je verenkelen en verdubbelen.

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

de ogen  Hou je  gesloten voor de verrassing. 

hele  Bingel viert het  jaar feest. 

zij sturen  Alle bingelaars  een mooie verjaardagskaart.

zij komen  Wil jij ook naar het feest ? 

de wekker  Zet je  want vandaag is het feest! 

dubbel In januari is het  feest: Nieuwjaar en Bingel wordt tien!

zij bakken  Zij  een heerlijke verjaardagstaart. 

de verjaardagskussen  Ik geef drie  aan Bingel.

Schrijf het juiste woord onder de afbeelding.

1

2

Schrijf minstens zes passende rijmwoorden.

1  Lang zal hij leven. 

  

2  We tellen tot tien! 

  

3

de de

Naam:  Datum:  Nr: 

4

3

2

C68  M17  Y36  K2

C16  M30  Y70  K0

C100  M76  Y39  K33

C68  M17  Y36  K0

C70  M20  Y67  K0

C16  M30  Y70  K0

3
werkblad 'Bingel is jarig' bij



Sommige letters uit de woorden zijn verdwenen.

a  Vul de letters in. 
   Jarig zijn betekent …

1 k of kk – l of ll  van le ere taartjes  smu en  

2  a of aa – k of kk   st pels cadeautjes uitpa en   

3 l of ll   fe e  slingers en ba onnen   

4 e of ee   bezoek van je p ter en m ter   

5 s of ss – f of �    verjaardagsku en en knu els 

6 u of uu – o of oo   m ziekn ten door de kamer 

b  Schrijf elk woord daarna nog eens op.  

Vul de volgende verjaardagswensen aan. Kies uit: 

k pen – sp len – re en – de knu els – ten – de ba onnen

4

5

Ik vergat helaas een cadeau 

te . 

Maar toch wil ik je 

een fi jne verjaardag wensen.

Deze kaart vertelt dat 
er iemand verjaart! 

Ik zie slingers en  …
Is het feest al begonnen?

Vandaag mag je , 

 en snoepen,

vandaag mag je héél 

hard zingen en roepen,

vandaag krijg je 

en  we taart

omdat jij vandaag voor 

de tiende keer verjaart!

Naam:  Datum:  Nr: 

4

3

2

C68  M17  Y36  K2

C16  M30  Y70  K0

C100  M76  Y39  K33

C68  M17  Y36  K0

C70  M20  Y67  K0

C16  M30  Y70  K0
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ogen

hele

sturen

wekker

komen

blazen negen pannenkoeken wafels

dubbel

bv. beven, even, geven, kleven, weven, zeven, zweven, steven,   

streven, beleven, bedreven, weggeven …

bv. spellen, bellen, knellen, stellen, zwellen, pellen …

bakken

verjaardagskussen
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kk ll

a kk

ll ll

e e

ss � 

u o

kopen

ballonnen

spelen

rennen

knu� els

eten

lekkere, smullen, stapels, uitpakken, felle, ballonnen, peter, meter, verjaardagskussen, 

knu� els, muzieknoten
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Aan de slag met ‘Bingel is jarig’ in Bingel Planner 
In de Bingel Planner-agenda kan je het leermiddel ‘Bingel is jarig!’ toevoegen.  
Zo plan je de avatarles eenvoudig in en verschijnen de doelen automatisch in de 
doelenrapportering.  
Meer info: bingelsite.helpdocs.io/leermiddelen/het-leermiddel-bingel-is-jarig-
toevoegen. 

Bingel Planner 
Bingel Planner is voor iedere school kosteloos beschikbaar in Bingel. 

Surf naar bingel.be en log in met je Bingel-account. Je bent nu klaar om met Bingel 
Planner aan de slag te gaan. 

Met Bingel Planner plan je eenvoudig je lessen en activiteiten. Al je lesmateriaal staat 
netjes op één plaats. Je hebt toegang tot de les- en activiteitenfiches van alle 
uitgeverijen maar je kunt evengoed je eigen les- en activiteitenfiches creëren, verrijkt 
met interessante bronnen, documenten en links zoals YouTube-filmpjes die je met je 
collega’s eenvoudig kunt delen. 

Via grafieken in de doelenrapportage kun je de evolutie van je ingeplande 
leerplandoelen duidelijk opvolgen. De doelen van alle netten zijn automatisch 
gekoppeld. 
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