
Zinnen

1. Ik heb een nieuwe fiets en een oude
2. Heb je een pen bij je?
3. Bent u getrouwd?
4. Zou je dat wel willen ?
5. Hoe kon dat zo gebeuren?
6. Ik denk dat het bijna twaalf uur is. 
7. Pas op! Voorzichtig!
8. Zij kunnen heel goed zwemmen.
9. Hoe zag hij eruit?

Vragen
1. Welke maand komt na januari?
2. Wat doe je in je portemonnee?
3. Zijn wielen rond of vierkant?
4. Wat is zoet, suiker of zout?
5. Wat doe je met een oven?
6. Wat doe je met je mond?
7. Hoe noem je de vader van je moeder?
8. Is het in de nacht licht of donker?
9. Hoeveel centimeter is een meter?
10. Hoe heet een weg boven de rivier?
11. Wat is groter, een boom of een plant? 
12. Wat doe je met een schaar?
13. Slapen doe je in een ... 

Zinnen
1. Wat voor mensen doen zulke dingen?
2. Deze korte broek past niet,
3. Ze had een erg litteken op haar gezicht.
4. Waar zijn we gebleven?
5. Het gebeurde tien jaar geleden.
6. Ik schaamde me zo toen ik het antwoord niet wist.
7. De school begint altijd om 8 uur.
8. Ze zouden een paraplu hebben moeten meenemen.
9. Ik had niet zo laat naar bed moeten gaan.
10. Ik was vaak te laat op mijn werk.
11. Mag ik u enkele vragen stellen?
12. We moeten het wat rustiger aan gaan doen.
13. Ik weet het niet.
14. Welke kant gaan we op vanaf hier?



Tegenstellingen
1. even – oneven
2. hard – zacht
3. kopen – verkopen
4. verdrietig – blij
5. Oma - opa
6. licht – zwaar
7. nu – straks
8. ziek – gezond
9. lengte – breedte

verhalen
Nederland is derde geworden bij een internationale intelligentietest zaterdagavond op de
Duitse televisie. De winnaar was Zwitserland gevolgd door Polen. Nederland was favoriet
omdat het eerder bij de scholieren als beste uit de bus kwam.

De Amerikaanse president George Bush is woensdag van zijn fiets gevallen, na een botsing met
een politieagent. De weg waarop het ongeluk plaatsvond was glad vanwege de lichte regen.
Bush kwam er vanaf met schaafwonden op zijn handen en armen en kon het programma van de
G8-top gewoon blijven volgen. 
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