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werkblad Chanoeka op Curaçao (de hoofdletter, les 3)

Dit is het derde lesje over de hoofdletter. Er worden twee nieuwe regels behandeld. Zoals je
ziet zijn de regels gewoon doorgenummerd.
Lees de regels goed door en maak daarna de opdracht.

De volgende woorden schrijf je met een hoofdletter:

5. Historische gebeurtenissen.
Dit zijn de namen van natuurrampen, oorlogen, opstanden en dergelijke.
Voorbeelden: Sint-Elizabethsvloed, Tweede Wereldoorlog, Februaristaking.

L De namen van tijdperken schrijf je met een kleine letter.

Voorbeelden: ijzertijd, middeleeuwen, pleistoceen.

6. Feestdagen.
De namen van officiële feestdagen schrijf je met een hoofdletter.
Voorbeelden: Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Suikerfeest, Halloween, Valentijnsdag.

Uitzonderingen:
6a. In samenstellingen schrijf je een kleine letter. Voorbeeld: halloweenmasker.
6b. kerst, paas, pinkster; ramadan, veertigdagentijd, carnaval (en dus ook kerstkaart,
paasei, pinkstervakantie, carnavalsoptocht enz.)

Dit is de koppeling naar het werkblad ‘Adje uit Appelscha’ (de hoofdletter, les 1):
http://www.surfspin.nl/hoofdletter1.pdf.

Dit is de koppeling naar het werkblad ‘Berbers spreken Berber’ (de hoofdletter, les 2):
http://www.surfspin.nl/hoofdletter2.pdf.

Dit is de koppeling naar het werkblad ‘David zoekt met Davindi’ (de hoofdletter, les 4)
http://www.surfspin.nl/hoofdletter4.pdf.
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OPDRACHT

Bij de volgende zinnen moet je steeds kiezen uit twee spellingen: met of zonder hoofdletter.
Als je twijfelt, gebruik dan een potlood. Na afloop kun je je antwoorden zelf nakijken. De link
vind je onderaan. Je moet drie dingen doen:
- zet door de foute spelling een streep;
- schrijf de juiste spelling op de stippellijn;
- zet tussen de haakjes welke regel je hebt toegepast: 5, 6, 6a of 6b, of zet een X.

 1. Een joodse feestdag is .................................................. Chanoeka/chanoeka. (    )

 2. De ............................................. Februaristaking/februaristaking was in 1941. (    )

 3. De ............................................ Boerenoorlog/boerenoorlog eindigde in 1902. (    )

 4. Amerika werd getroffen door de orkaan .................................. Katrina/katrina. (    )

 5. De ...................................... Allerheiligenvloed/allerheiligenvloed was in 1570. (    )

 6. De dino is een ............................................... Prehistorisch/prehistorisch dier. (    )

 7. De hunebedden dateren uit de .......................................... Steentijd/steentijd. (    )

 8. Floris V leefde in de ........................................ Middeleeuwen/middeleeuwen. (    )

 9. Dat is een ........................................... Middeleeuws/middeleeuws kunstwerk. (    )

10. Veel .................................... Middeleeuwers/middeleeuwers waren bijgelovig. (    )

11. Met ....................................... Kerstmis/kerstmis eet juf Irene scharrelkalkoen. (    )

12. Deze ............................................... Kerstkaart/kerstkaart stuur ik naar Daan. (    )

13. Met Pasen at ik (te) veel ............................................... Paaseitjes/paaseitjes. (    )

14. Op ............................................ Hemelvaartsdag/hemelvaartsdag zijn we vrij. (    )

15. Op 30 april is het ............................................ Koninginnedag/koninginnedag. (    )

16. Wanneer begint het .......................................................... Carnaval/carnaval? (    )

17. De ........................................ Ramadan/ramadan is de islamitische vastentijd. (    )

18. In 2007 viel het ................................... Suikerfeest/suikerfeest op 13 oktober. (    )

19. Op ...................................... Valentijnsdag/valentijnsdag kreeg ik één kaartje. (    )

20. Juf had tig ....................................... Valentijnskaartkaarten/valentijnskaarten! (    )

De antwoorden vind je hier: http://www.surfspin.nl/paasei.html.


