
 

AAI,OOI,OEI  
Je hoort een j, maar schrijft een i, bij aai, ooi,oei.  

Voorbeeld: haai, kooi, bloei. 
 
 

 

 
 

 

Vul in aai, ooi of oei. Zet het hele woord achter de zin. 

Er staat zo veel wind. Ik w........ bijna vanzelf naar huis. 

Als ik aan het koken ben kn........ ik erg veel. 

We mochten niet in zee zwemmen omdat er een h......... was. 

Ik st......... heel vaak met mijn kleine en grote broer. 

G......... die bal eens naar bij toe. Ik ben nog niet geweest. 

De geschiedenisles van gisteren was heel erg s............. 

De bloemen in de tuin van mijn vader zijn heel erg m............ 

Alle bloemen staan dit jaar weer prachtig in bl.............. 

Een stukje vlees was een beetje verbrand en t........... 

Mijn vogel kreeg ik niet meer in zijn k........... 

 

Vul het hele woord in. Het zijn allemaal woorden met aai, ooi of oei. 

Met dit mooie weer kan ik onze heg een keertje snoeien.  

We moesten met gym de bal naar elkaar toe g............. 

Toen ik mijn hagelslag zat te str........... zat ik flink te kn.............. 

Kun jij je stoel dr..............., want alleen je achterhoofd is ook zo s............. 

In de lente zie je alle bloemen gr................ en bl.................. 

Onze hond heeft weer erg last van vl................ 

De witte h........... zwom recht op zijn pr.......... af. 

Het vlees moest eerst ontd.......... voor we het konden braden. 

De dieren in de k............... mochten we niet ................. 

Het is best m........ om een keer een loterij te winnen. 

In mannen r............. met een boot van Nederland naar Engeland. 

Op mijn verjaardag hadden we een heerlijke vl......... uit Limburg. 

De boot moest om de b........... heen varen en dan weer zo snel terug. 

De indiaan had een prachtige t........... op zijn hoofd. 
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Antwoorden 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vul in aai, ooi of oei. Zet het hele woord achter de zin. 

Er staat zo veel wind. Ik waai bijna vanzelf naar huis. 

Als ik aan het koken ben knoei ik erg veel. 

We mochten niet in zee zwemmen omdat er een haai was. 

Ik stoei heel vaak met mijn kleine en grote broer. 

Gooi die bal eens naar bij toe. Ik ben nog niet geweest. 

De geschiedenisles van gisteren was heel erg saai. 

De bloemen in de tuin van mijn vader zijn heel erg mooi. 

Alle bloemen staan dit jaar weer prachtig in bloei. 

Een stukje vlees was een beetje verbrand en taai. 

Mijn vogel kreeg ik niet meer in zijn kooi. 

 

Vul het hele woord in. Het zijn allemaal woorden met aai, ooi of oei. 

Met dit mooie weer kan ik onze heg een keertje snoeien.  

We moesten met gym de bal naar elkaar toe gooien. 

Toen ik mijn hagelslag zat te strooien zat ik flink te knoeien. 

Kun jij je stoel draaien, want alleen je achterhoofd is ook zo saai. 

In de lente zie je alle bloemen groeien en bloeien. 

Onze hond heeft weer erg last van vlooien. 

De witte haai zwom recht op zijn prooi af. 

Het vlees moest eerst ontdooien voor we het konden braden. 

De dieren in de kooi mochten we niet aaien. 

Het is best mooi om een keer een loterij te winnen. 

In mannen roeien met een boot van Nederland naar Engeland. 

Op mijn verjaardag hadden we een heerlijke vlaai uit Limburg. 

De boot moest om de boei heen varen en dan weer zo snel terug. 

De indiaan had een prachtige tooi op zijn hoofd. 
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