
 

AU of OU?  
De belangrijkste AU-woorden:  

Augustus, auteur, auto, blauw, dauw, pauw, nauw, miauw, flauw, gauw, rauw, lauw, saus, klauw, au, grauw, snauw, 
wenkbrauw, benauwd, kabeljauw, kauwen, pauze, applaus. 

Schrijf de andere AU/OU woorden maar met ou! 

 
 

 
 

 

Vul in au of ou. 

st……..t    vr……….w    kabelj………w 

……..d    k……….wen   appl………s 

bl………w    br........wen   b………wvakker 

m…….w    p........ze    springt………..w 

wenkbr……..w   z……..t    mi……….w 

 

Vul in au of ou en zet de woorden achter de zin. 

De kinderen b......wen een kasteel van h......tblokken.   ...................  ................. 

Na de p........ze komt mijn vader me met de .......to ophalen. ...................  ................. 

In de klas mag je niet op je k......wgum k......wen.   ...................  ................. 

Mijn zusje was st......t omdat ze de muur bl......w had geverfd. ...................  ................. 

In de k........de ochtend zie je nog d........w op het gras.  ...................  ................. 

Bij de visboer bestel ik een heerlijk stukje kabelj.........w.   .......................... 

Bijna alle kleuters willen als eerste in de b........whoek.   .......................... 

De jongvr.......w stond voor het kasteel op haar ridder te wachten. .......................... 

Op deze warme zomerdag is het ’s middags erg ben.........wd.  .......................... 

Wil jij voor mij de handdoeken opv........wen voor je weggaat?  .......................... 

......., wil je oph.........den met mij elke keer slaan?   ................... . ................. 

Mijn zus tr........wt in een bl.........we jurk.    ....................  ................. 

Het .......de gebouw moet nodig opnieuw geverfd worden. .................... . ................. 

Nu is de lucht bl........w, dat is beter dan dat gr.......we weer. ....................  ................. 

Het ........de b.........wwerk wordt morgen afgebroken.  ....................  ................. 

 

 



 

Antwoorden 
 
 
 
 

 

 
 

Vul in au of ou. 

stout    vrouw    kabeljauw 

oud     kauwen    applaus 

blauw    brouwen    bouwvakker 

mouw    pauze    springtouw 

wenkbrauw   zout     miauw 

 

Vul in au of ou en zet de woorden achter de zin. 

De kinderen bouwen een kasteel van houtblokken.   bouwen houtblokken 

Na de pauze komt mijn vader me met de auto ophalen.  pauze  auto 

In de klas mag je niet op je kauwgum kauwen.   kauwgum kauwen 

Mijn zusje was stout omdat ze de muur blauw had geverfd. stout  blauw 

In de koude ochtend zie je nog dauw op het gras.   koude  dauw 

Bij de visboer bestel ik een heerlijk stukje kabeljauw.   kabeljauw 

Bijna alle kleuters willen als eerste in de bouwhoek.   bouwhoek 

De jongvrouw stond voor het kasteel op haar ridder te wachten. jongvrouw 

Op deze warme zomerdag is het ’s middags erg benauwd.  benauwd 

Wil jij voor mij de handdoeken opvouwen voor je weggaat?  opvouwen 

au, wil je ophouden met mij elke keer slaan?   au  ophouden 

Mijn zus trouwt in een blauwe jurk.     trouwt blauwe 

Het oude gebouw moet nodig opnieuw geverfd worden. oude   gebouw 

Nu is de lucht blauw, dat is beter dan dat grauwe weer.  blauw  grauwe 

Het oude bouwwerk wordt morgen afgebroken.   oude   bouwwerk 


