
Zinnen

1. Ik begrijp het niet.
2. Ik denk dat het bijna twaalf uur is.
3. De volgende keer betaal ik.
4. Hoe kon dat zo gebeuren?
5. Dat kan wel kloppen.
6. Waar zijn we gebleven?
7. Vandaag is het een mooie dag.
8. Kan dat niet wat sneller ?
9. Tot ziens!

Vragen
1. Nu is het maandag, welke dag was het gisteren?
2. Wat is groter, een paard of een hond?
3. Wat doe je aan je voeten?
4. Is een pannekoek rond of vierkant?
5. Welk dier blaft? 
6. Welke kleur heeft sneeuw?
7. Is een toren laag of hoog?
8. Waar moet je in de winkel betalen?
9. Welke kleur heeft een aardbei?
10. Wat doe je met je oren?
11. Is je moeder een man of een vrouw?
12. Wat zwemt in water, een vis of een kip? 
13. Schijnt de zon in de nacht?

Zinnen
1. Bij de supermarkt kan je van alles krijgen.
2. Dat kan iedereen wel zeggen.
3. Je ontmoet gewoonlijk allerlei soorten mensen.
4. Hier kan ik écht niet aan beginnen.
5. Het moet in december klaar zijn.
6. Heeft u terug van vijftig euro?
7. We hadden gisteren niet zoveel moeten drinken.
8. Zou u een beetje langzamer kunnen spreken ?
9. Volgende keer nemen we een paraplu mee.
10. Hij moet hard werken om nog op tijd klaar te kunnen zijn.
11. Zij heeft de hele nacht doorgereden zonder te stoppen.
12. Eigenlijk doe ik dat liever niet.
13. Over een half uur komt er weer een vliegtuig.
14. Zou u hier even willen wachten ?



Tegenstellingen
1.  bijzonder – gewoon
2. expres – per ongeluk
3. goedkoop – duur
4. lelijk – mooi
5. dames - heren
6. ouders - kinderen
7. aankleden – uitkleden
8. boven - onder
9. vriezen – dooien

verhalen
Patat misschien duurder
Patat; dat is nu nog overal te krijgen, maar dat wordt straks misschien anders.
Door het slechte weer zijn er minder grote aardappelen. Van kleintjes kunnen patatboeren geen
goeie patat maken. Het zou kunnen dat een frietje daarom duurder wordt.

In Engeland zijn nog zeker 10.000 koffers zoek! Een week geleden dacht de Engelse politie
dat terroristen aanslagen gingen plegen.
Veel vliegtuigen mochten niet vertrekken. Op het vliegveld van Londen kregen duizenden
reizigers te maken met enorme vertragingen en raakten veel mensen hun bagage kwijt.  Maar
na een week zoeken zijn er dus nog steeds veel koffers zoek.


	Page 1
	Page 2

