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Welke zin hoort bij het plaatje?
Schrijf de letter van de zin onder het plaatje. Je houdt één zin over. Schrijf die onder het
tekenvak en maak er zelf een tekening bij.
1

2

3

5

6

7

4

8

a
b
c
d
e
f

We gaan zo schuin, het water komt erover naar binnen.
Tegenwoordig moeten ook alle kinderen er zelf een hebben als ze naar het buitenland gaan.
Kijk hoe het beest met zijn slurf takken en bladeren van de bomen rist!
Mij lukt het schoonmaken daar niet mee. Ik gebruik liever tandenstokers.
Zo, nu we weten waar we heen willen varen, kunnen we gewoon alsmaar rechtdoor.
Ik snap niet zo goed waarom ze die dingen nog gebruiken. Een mobieltje is toch veel
handiger.
g Die dieven dragen ze expres, zodat ze niet herkend worden.
h Hij lijkt wel een beetje op de struisvogel, maar hij is net iets kleiner.
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Maak de zinnen af.
Kies een uitdrukking uit het lijstje. Je houdt één uitdrukking over. Maak daar zelf een zin mee.
1 De politie brengt de burgemeester
uit volle borst zingen
het dreigende gevaar.
belast zijn met

2 De burgemeester

ordehandhaving.

3 Door de enorme inspanning kreeg Marlies
over je toeren zijn

een kop als een boei

4 Gooi die troep toch niet op straat. Veel mensen hebben

hebben

al smerigheid op straat.

zich meester maken

5 Vroeger konden zeelui hun koers bepalen

van

de sterrenhemel.
6 Rachida wilde zo graag winnen. Toen dat niet lukte was ze

op de hoogte zijn van
helemaal
een aversie hebben

7 Om Sinterklaas te verwelkomen, stonden alle kinderen

tegen

aan de hand van

8
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Welk woord past in de zin?
Let op! Soms moet je de werkwoorden nog veranderen.
Kies uit: inschakelen – innemen – installeren – atelier – complex – stabiel – entourage –
proces – capsule
1 De koning en koningen vertonen zich met hun hele

.

2 Prins Frederik Hendrik kon na het beleg Den Bosch

.

3 De loodgieter komt de nieuwe wasmachine
4 Onze trouwe hond heeft een heel
5 De kunstenaar Jan Wolkers had zijn

.
karakter.
op het eiland Texel.

6 Bij die zware klus moet je beslist meer mensen
7 Dat lukt mij niet. Die opdracht is veel te

.
.

8 Het bouwen van een nieuwe school vergt een heel
9 Macha's nieuwe medicijn zit voortaan in rode

4

.
.

Wat doe je?
1 Wat doe je op een generale repetitie?

2 Wat doe je als je kramp hebt?

3 Wat doe je als je een reportage maakt?

4 Wat doe je als de stortbak stuk is?

5 Wat doe je tegen terrorisme?
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