
 

Connectrijtjes bij ‘Een monster met kaken’ 

 

 
 

 

Blz. 5  Stroop 
spijt spuit spruit spriet sprietje sprietjes 

druk drukt drupt drup drop prop 

stik strik strook stroop streep streek  

 

Blz. 7 Ik schrik mij een hoedje 
rok schok schrok schrik schik hik 

stift stikt strikt strik strak straks 

bang bank blank slank slang lang 

 

Blz. 8 Barst 
Bas bars barst borst vorst verst 

mooi gooi gooit dooit dooi dood 

vangt vang ving ring dring drink drinkt 

stapt stap stak tak pak plak plakt 

 

Blz. 10 De kraai 
krijt kraait kraai fraai draai draait  
moe mooi fooi foei oei roei 

zong zing zink pink link klink klinkt 

 

Blz. 12 Ik stoei en maak een radslag 
stoei stoer staar schaar schaars schaats 

gloei gloed glijd glij baan glijbaan  

kleed kleef leef lief liefs liefst 

loop pas looppas voet bal voetbal 

 

 

 



Blz. 13 Zoenen 
boek buik buiken boeken zoeken zoenen  

duimen duiken doeken koeken kijken lijken  

straat straal streel streep streek spreek 

 

Blz. 14 Feesten in een spookhuis 
luik luiken kuiken kijken koeken boeken 

ander onder donder donker denker denken 

geest beest feest feesten beesten geesten  

 

Blz. 16  Woutje Wortel 
moeder moeten muiten buiten buitel beitel 

heibel heikel eikel enkel enkels eikels 

licht lacht wacht wachten wachter zachter 

 

Blz. 18 Een echte reus 
woede goede goed moed moeder poeder 

specht slecht echt echte echter vechter 

ster sterk sterke sterker sterken sterven 

elke welke welk week wee twee 

 

Blz. 20 Bakken 
bakken pakken pikken pillen billen ballen 

vullen vallen ballen bellen bessen messen  

rollen rokken rekken rennen wennen wensen 

 

Blz. 22 De bibber bobber bobbel 
hobbel bobbel bobber bibber bibbert bibbers 

of: 

bibbert bibber bobber boller bollen hollen  

 

weten keten ketel keutel keuvel heuvel 

scheld geld held help helpt helft  

 

Blz. 24 Ik vergis me 
mis gemis gemist vermist vergist vergis 

begin begon beton ton teen meteen 

zeggen leggen liggen biggen billen willen 

 

Blz. 25 Ik verveel me 
zacht wacht gewacht gedacht bedacht bedankt  
troep groep greep begreep begrijp begrijpt 

vellen pellen bellen ballen bakken pakken 

vloer voer ver veel verveel verdeel  

 



Blz. 26 Het koor van Mien Meeuw 

leeuw eeuw meeuw geeuw geeuwt schreeuwt geschreeuw 

strand stand stank stak strak straks 

moeten motten mollen matten latten lappen 

kwaad kwaal kaal zaal zal zalm zalmen 

diepe diep dier vier vlier vlieg vliegt 

 

Blz. 29 Het nieuws 
kieuw nieuw nieuws nies neus reus 

gericht bericht gedicht gedacht bedacht dacht 

koud oud oude ouder schouder schouders 

 

Blz. 30 Uw hond 
duw uw u uk ruk druk drukt drukte 
ver keer verkeer verkeerd verleerd geleerd geleend 

dauw rauw ruw luw lus lui 

 

Blz. 33 Een prikker voor de rommel 
drollen rollen trollen trommen trommel rommel 

blikjes blikken blokken slokken slikken klikken 

prikker prikken pikken pillen billen ballen 

 

Blz. 34 Een stekker die spint? 
stekker stemmer stemmen stellen spellen spullen 

spannend spannen pannen pinnen spinnen spitten 

kwam klam klak klik klikken klokken 

 

Blz. 36 Een monster met kaken 
kijken kaken koken roken raken ramen  

hopen open lopen loten poten potten 

buren huren haren haken laken zaken 

 

Blz. 38 Even 
oren horen heren haren halen hazen 

boven oven even eten beten beter 

zeker zoeker zoeken zoenen schoenen schenen 

zwarte zware ware waren weren leren 

 

Blz. 40 Maartje Mager en Dikke Dirk 
zagen magen mager lager later water  

tellen tillen tikken takken taken maken 

maten masten gasten gaten laten latten 

of een langer rijtje: 

gaten laten laken taken takken tikken tillen tellen 

 



Blz. 42 Ik ben de beste 
leer leef lief liefs liefst liefste 

gil wil wild wilde wildst wildste 

mei maai mooi moois mooist mooiste 

poppen pokken pikken dikken dijken rijken 

 

Blz. 43 Spinnen en draken 
kramen ramen raken draken kraken kaken 

zetten zessen zussen kussen klussen klutsen  

spinnen pinnen pitten spitten spotten spetten 

spoken sporen storen staren stalen talen 

 

Blz. 44 Super Spruit 
sproet spriet spruit spruiten spuiten stuiten 

of: 

rolt rol ruil ruit tuit stuit spruit 

traan graan groen groene groente groenten groeten 

stronk stonk stank stink stinken stinkend 

spoelen spelen stelen strelen stralen stralend 

lukken plukken plekken lekken lekker wekker 

 

Blz. 45 Heerlijk en eerlijk? 
heerlijk eerlijk  

weinig geinig  

machtig tachtig  

prachtig krachtig 

 

Blz. 46 Hans Handig 
hartig harig hanig handig hand handje 

kieuw nieuw nieuwe nieuws  

morst korst korsten worsten borsten barsten  

 

Blz. 47 Moeilijk 
Geen connectrijtjes. 

 

Blz. 48 Lading 
haring harig hartig hart harten herten 

deuren zeuren keuren kleuren kleren leren 

hoeden hadden padden paden palen paling 

laden lading leiding leiden beiden baden 

stippen stappen stapten snapten snappen snakken 

 

Blz. 50 Donderdag 
ander onder zonder donder donderdag wonderdag(!) 

scheel scheef schreef schreeuw schreeuwde schreeuwden  

 



Blz. 51  Winterteen in een zomerhuis 
sneeuw vlokken sneeuwvlokken zomer huis zomerhuis 

sneeuw sneeuwvlok sneeuwvlokken sneeuwklokken sneeuwklok sneeuwklokje 

zomerteen teen steen stenen tenen tenenkaas    

noemen zoemen zoemer zomer zomerhuis zomermuis (voor kinderen die van grapjes 

houden!) 

 

Blz. 52 Oplossen 
blad zijde bladzijde reken schrift rekenschrift 

werk boeken werkboeken op lossen oplossen 

stapel bed stapelbed over leg overleg 

 

Blz. 54 Uitkiezen 

uit kiezen uitkiezen snoep winkel snoepwinkel 

drop veters dropveters boter ham boterham 

zweer zwaar waar waai zwaai zwaan  

 

Blz. 55 Het toeteren van tante Toet 
letters letter netter kletter knetter knettergek 

boete zoete zoeter toeter toeteren foeteren 

stapelen stapels stapel stapeldol stapeltje stapeltjes 

 

Blz. 56 Schuifelen en wiebelen 
wiebelen wiebel kriebel kriebelen krabbelen babbelen 

luis luister luistert luisteren fluisteren fluistert  

luifel schuifel schuifelt schuifelen schoffelen  

 

Blz. 59 Pleun gaat een kasteel bezoeken 
deel doel bedoel bedoelen gevoel gevoelens 

of: 

sjoelen joelen doelen bedoelen bedoel gevoel gevoelens 

 

geleden gelegen verlegen verleden verlenen lenen 

of: 

bewegen wegen legen verlegen verleden geleden 

of: 

geluiden geleden geladen gewaden waden waren bewaren 

 

Blz. 60 Winderig 
wind winden winderig daden dadelijk duidelijk 

post posten pesten pester pesterij posterij 

klots plots plotseling toe val toevallig 

gevoel bedoel bedoelt bedoelen bedoeling bedoening 

 

 



Blz. 61 Onzinnig 
verzinnen verzin gezin zin onzin onzinnig  

vrede tevreden ontevreden heerlijk eerlijk oneerlijk 

woon gewoon ongewoon houden inhouden onthouden 

 

Blz. 62 Poppetje 
mannetje mannetjes kannetjes pannetjes pinnetjes spinnetjes  

stalletje stalletjes stilletjes stelletjes spelletjes spulletjes 

wond wonder wonderen verwonderd bewonderd bewonder 

 

Blz. 64 Elf poffertjes 
poef pof poffer poffertje poffertjes koffertjes 

spelen speler spelers  

allen ballen voetballen voetballer voetbalveld voetbalspel  

grot groot groots grootst grootste grootsten  

onder ander andere anderen onderen onderste 

 

Blz. 65 Muziekboek 
malen vermalen verhalen inhalen uithalen ophalen 

beleven leven lever kever bever beverig  

klappen lappen rappen rappend rappende trappende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inktvis.nl/Schakel-reeks 
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