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Deze maand deel 2 van de taalpuzzels die ik lang geleden samen met mijn oma 
maakte. Een tijdloze puzzel, want plaatsnamen veranderen nooit.

In elke regel zit een plaatsnaam verborgen. Kijk goed, plak woorden aan elkaar, 
laat letters weg, maar … je mag niet de volgorde veranderen. 

Extra opdracht
Om deze taalpuzzel te koppelen aan aardrijkskunde/topografie kun je na het 
vinden van de plaatsnamen deze laten ordenen per provincie. Verdeel de klas in 
groepjes en geef ieder groepje een provincie. Welke plaatsnamen horen bij die 
provincie? Dit vraagt naast hoe je omgaat met een atlas of google ook 
vaardigheden van de kinderen zoals taakinitiatie, doorzetten, flexibel zijn. 

Ook is het interessant om de kinderen zelf een zin te laten maken met daarin 
een plaatsnaam verstopt. Misschien kunnen ze wel een zin bedenken met de 
plaatsnaam van de school?

Benoem jij ook de executieve vaardigheden als kinderen puzzels maken? 
Bewustwording helpt bij de groei van de executieve vaardigheden! Kleine 
moeite, groot plezier.

Succes met zoeken!

Lisette van Diggelen
www.iederzijntalent.com
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Executieve functies

Ben je enthousiast over het werken aan executieve functie met behulp van 

spellen, activiteiten en puzzels? Er zijn nog in totaal elf executieve functies 

waaraan je in de groep kunt werken op een eenvoudige manier door middel 

van spel, activiteiten, gesprekken en bewustmaken met behulp van rubrics, 

posters en tafelkaartjes.

Kijk eens op onze website www.iederzijntalent.com . Daar vind je praktische 

producten (volop tips en tools, spel en activiteiten per executieve functie), 

die jou als leerkracht ondersteunen om kinderen te laten groeien in hun 

executieve functies. 

• Handreiking Executieve Functies: uitgebreide en praktische informatie 
en tools per EF, zoals rubrics per EF, posters, tafelkaartjes, overzicht van 
spellen. 

• Download Handreiking Executieve Functies Onderbouw: uitgebreide en 
praktische informatie en tools per EF, zoals activiteiten, spellen, 
prentenboeken.

• Download gesprekskaarten: Gesprekskaarten met prikkelende vragen 
en lessuggesties.

• Download Executieve functies in overzicht (Excel-bestand) (versie OB & 
MB/BB): Je groep in één oogopslag in beeld op het gebied van 
executieve functies. 

Wil je met je hele team aan de slag? Wij geven ook teamtrainingen en 

professionaliseringen in kleinere groepen.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com

(winkel) of neem contact met ons op (België) via iederzijntalent@gmail.com
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Plaatsnamen Nederland zoeken

1. Die auto ziet er uit als nieuw. Koop hem maar!
2. Deze strandweg mondt uit in een klein dorp.
3. Lukt het niet, dan kun je in dat geval melodie C klein spelen.
4. Wees heel stil bij het hol en verroer je niet.
5. Voel zelf maar hoe vers deze broden zijn.
6. Als u ‘t rechte van de zaak wilt weten, ga dan naar de politie.
7. Jij pakt alles goed aan, jij slaat spijkers met koppen.
8. Op de Maas brachten we vele uurtjes door.
9. Je moet beter luisteren. Ik zie berg en geen heuvel!
10. Wil je het koud drinken? Dan doe ik er ijs in.
11. Hij zit in de put, tenminste … zo lijkt het wel!
12. Je zag dat het Nel speet dat ze niet mee kon doen.
13. Als je iets vlug wilt doen, ga dan niet onderwijl staan praten.
14. Het is een mooie dracht en je kunt het goed combineren.
15. Er was in de stad een grote brand. Wij konden het goed zien.
16. Die heer deed wel erg onvriendelijk tegen je.
17. In zo’n dikke pels loop je toch niet met dit warme weer?
18. Er stonden drommen mensen naar het vuur te kijken.
19. Onze relatie laat de laatste tijd te wensen over.
20. Het leek zo’n zware balk, maar hij was niet sterk genoeg.
21. Mijn antwoord is nee. Kom morgen nog maar eens terug.
22. Je doet veel te veel deeg in die kom. Dat kan echt niet zo.
23. Het doet zo’n pijn. Ik kan de nek amper bewegen.
24. Als er een schaap over de dam is, volgen er meer.
25. Het is een groot karwei. Daar doe ik wel een week over.
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1. Die auto ziet er uit als nieuw. Koop hem maar!
2. Deze strandweg mondt uit in een klein dorp.
3. Lukt het niet, dan kun je in dat geval melodie C klein spelen.
4. Wees heel stil bij het hol en verroer je niet.
5. Voel zelf maar hoe vers deze broden zijn.
6. Als u ‘t rechte van de zaak wilt weten, ga dan naar de politie.
7. Jij pakt alles goed aan, jij slaat spijkers met koppen.
8. Op de Maas brachten we vele uurtjes door.
9. Je moet beter luisteren. Ik zie berg en geen heuvel!
10. Wil je het koud drinken? Dan doe ik er ijs in.
11. Hij zit in de put, tenminste … zo lijkt het wel!
12. Je zag dat het Nel speet dat ze niet mee kon doen.
13. Als je iets vlug wilt doen, ga dan niet onderwijl staan praten.
14. Het is een mooie dracht en je kunt het goed combineren.
15. Er was in de stad een grote brand. Wij konden het goed zien.
16. Die heer deed wel erg onvriendelijk tegen je.
17. In zo’n dikke pels loop je toch niet met dit warme weer?
18. Er stonden drommen mensen naar het vuur te kijken.
19. Onze relatie laat de laatste tijd te wensen over.
20. Het leek zo’n zware balk, maar hij was niet sterk genoeg.
21. Mijn antwoord is nee. Kom morgen nog maar eens terug.
22. Je doet veel te veel deeg in die vorm. Dat kan echt niet zo.
23. Het doet zo’n pijn. Ik kan de nek amper bewegen.
24. Als er een schaap over de dam is, volgen er meer.
25. Het is een groot karwei. Daar doe ik wel een week over.
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