
Snappet Doelwoorden Taal Groep 4 Blok 6 
 
Het kabaal    = een ander woord voor lawaai 
 
Ondeugend   = een beetje stout 
Eigenwijs    = alleen maar je eigen zin doen 
Een hekel hebben aan = iets erg vervelend vinden 
Koppig    = niet luisteren naar anderen en blijven doen wat je zelf wilt  
Kattig     = onaardig zijn en snauwen 
 
Kibbelen    = ruzie hebben over iets kleins  
Dollen    = stoeien, lol maken 
Uitdagen    = expres iets doen wat een ander niet leuk vindt 
Dwarszitten    = een ander woord voor vervelend doen 
Tegenstribbelen   = niet meewerken als iets moet 
Snauwen    = heel onaardig praten 
 
Iemand in de steek laten  = iemand achterlaten met problemen en daar niet bij helpen  
Op iemand passen   = goed op iemand letten en ervoor zorgen. Je kunt bijvoorbeeld  

   op je kleine broertje of zusje passen 
Iets goedmaken   = sorry zeggen 
Iemand troosten  = aardige dingen zeggen of doen om ervoor te zorgen dat  
          iemand minder verdrietig wordt 
 
Het kleinkind   = een kind van iemand zijn eigen kind. Een opa of oma heeft  

   een kleinkind.  
De ouders    = vaders en moeders. Ouders hebben kinderen 
De grootouders   = een ander woord voor opa en oma. Het zijn de ouders van  

   jouw ouders 
Het gezin    = ouder(s) met kinderen  
De familie    = een groep mensen die bij elkaar hoort. Bijvoorbeeld vaders,  

   moeders, broers, zussen, ooms, tantes, opa's en oma's 
 

De geboorte   = er wordt een baby of dier geboren 
Opvoeden    = aan kinderen leren hoe ze dingen goed en fout doen. Ouders  

   voeden bijvoorbeeld kinderen op. 
 

Verbieden    = zeggen dat iets niet mag 
Gehoorzamen   = doen wat de ander je vraagt  
 
De kameraad   = een ander woord voor vriend 
Een zeurkous   = iemand die vaak zeurt 
De makker    = een ander woord voor vriend  
 
Het geweld    = anderen pijn doen of verdrietig maken 
De vrede    = als er geen oorlog of ruzie is 
 
Samenwerken   = samen met iemand aan hetzelfde werken 
Steunen    = iemand helpen, omdat hij/zij problemen heeft 
 
Contact    = als je met iemand praat of schrijft of iemand aanraakt 
 
De belofte    = wat je zegt dat je zeker te weten gaat doen 
 
Het compliment   = iets aardigs tegen iemand zeggen, omdat hij/zij iets goed  

               heeft gedaan 
 
 
  
 


