
Zinnen

1. Hallo! Hoe gaat het met je ?
2. U moet hier wachten.
3. Het boek is nog niet uit.
4. Dit is twee euro teveel.
5. Ik heb twee koffers.
6. Mijn broer doet gewoonlijk de afwas
7. Kan je iets meer over jezelf vertellen ?
8. Ik ben iemand die snel kan beslissen
9. De vogel blijft op een hoge tak zitten.

Vragen
1. Wat is minder, twintig euro of vijftien euro? vijftien euro
2. Wat doe je buiten aan als het koud is?
3. Welke kleur heeft een tomaat?
4. Wat doe je met een pen?
5. Wat is de eerste maand van het jaar? 
6. Welke dag komt voor donderdag?
7. Wat is meer, een ons koekjes of 100 gram?
8. Hoeveel wieken heeft een molen? 
9. Wat heb je nodig om te strijken?
10. Is opa een man of een vrouw?
11. Wat doe je met een handdoek?
12. Van welk dier komt wol?
13. Wat is warmer, de zomer of de winter?

Zinnen
1. Als ik ha winkelen koop ik vaak schoenen.
2. Ik schaamde me toen ik het antwoord niet wist
3. Het is niet helemaal gegaan zoals we verwacht hadden.
4. Kan iemand misschien een dokter bellen ?
5. Jullie moeten je fiets nu repareren.
6. Als je niet opschiet zul je te laat zijn.
7. Door de harde regen zijn veel planten beschadigd.
8. Waar heb je het in hemelsnaam over ?
9. Je zou eens beter op je woorden moeten letten.
10. Dat stond in de krant van gisteren.
11. Ik moet nu gaan, anders kom ik te laat.
12. De volgende keer beginnen we hier.
13. Mag ik even kijken?
14. Het vliegtuig kwam naast de baan terecht.



Tegenstellingen
1. dag – nacht
2. openen – sluiten
3. stout – lief
4. nu - later
5. modern – ouderwets
6. openbaar – privé
7. slordig – netjes
8. andere – dezelfde
9. nieuw – oud

verhalen
Een man uit België had op een nacht een droom dat hij de lotterij ging winnen. In zijn droom
kwam zelfs het getal voorbij van zijn winnende lot: 2, 6, 9, 11, 40, 41.
Zes jaar lang speelde hij mee met de loterij in België, maar won bijna niets. Tot nu. Want
opeens viel hij wel in de prijzen. Geen klein prijsje, maar de man won maar liefst 410.000 euro!
In een Belgische krant zegt de man: 'Dromen zijn geen bedrog'.

Jack Neal uit Engeland heeft een auto gekocht op E-bay voor 12.000 euro. Dat was niet
helemaal de bedoeling. Jack is pas drie jaar oud !
De ouders van Jack kregen een e-mail binnen waarin stond: Gefeliciteerd u heeft een auto
gekocht'. De moeder van Jack had de computer aan laten staan.
De ouders konden Jack niet vragen hoe hij dat gedaan had. Jack lag te slapen.
De volgende ochtend zei Jack, toen 'ie net wakker was: 'Ik heb een auto gekocht'.
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