
Zinnen

1. Vind jij die jongens ook niet lastig ?
2. Naar wie waren zij aan het luisteren?
3. Het is niet helemaal gegaan zoals we bedoeld hadden.
4. Hij is een beetje dom geweest.
5. Hij heeft mijn fiets geleend
6. We krijgen maar weinig klachten.
7. Wat is je voornaam?
8. Ik vindt dat een leuk meisje.
9. Kijk nou toch eens uit wat je doet.

Vragen
1. Wat doe je met een vork?
2. Wat zwemt in water, een vis of een kip?
3. Is een auto om in te rijden, of om te koken ?
4. Is een kerk een gebouw of poort ?
5. Als je een groot gezin hebt, heb je dan veel of weinig kinderen ?
6. Als iets ingewikkeld is is het dan makkelijk of moeilijk ?
7. Hoeveel maanden heeft een jaar?
8. Regen, is dat nat of droog?
9. Hoeveel hoeken heeft een vijfhoek?
10. Wie zorgt voor de molen?
11. Wat maak je met een fototoestel?
12. Welke kleur heeft gras?
13. Is een dijk hoog of laag?
14. Wat heb je nodig om te strijken? 

Zinnen
1. Dat kun je op je vingers natellen.
2. We zien geen oplossing voor uw probleem.
3. Kan je me die schroevendraaier even aangeven.
4. Welke taart zou je willen hebben? 
5. Zijn er echt geen andere mogelijkheden ?
6.  Ik vind het leuk met mensen om te gaan.
7. Waren er veel mensen op de vergadering?
8. Kan er iemand een dokter bellen ?
9. Hij had beter moeten weten.
10. Zij zullen hard moeten werken.
11. Dat kan wel kloppen.
12. Ik woon samen met mijn vriend
13. Uit welk land komt u?
14. Kan ik voor morgen een tafel reserveren ?



Tegenstellingen
1. Broer-zus
2. vriend – vijand
3. optellen – aftrekken
4. delen – vermenigvuldigen
5. lawaai – stilte
6. Zon - maan
7. Dorp - stad
8. vet – mager
9. schoon – vuil

verhalen
De Chinese universiteit Xiamen verplicht zijn studenten bedrijfskunde, economie, informatica
en rechten om golflessen te nemen. De universiteit vindt dat golfen als belangrijk is voor succes
in de zakenwereld.
In China is een debat ontstaan over de vraag of het wel gepast is voor Chinezen om een elitair
spel als golf te spelen, omdat een groot deel van hen nog in armoede leeft.

Een 20-jarige inwoner uit Tiel is woensdagnacht gearresteerd na een inbraak in een woning.
De bewoner hoorde een harde klap, gevolgd door pianospel. Toen hij ging kijken, trof hij een
rommel aan in zijn woonkamer en een man die piano speelde. Dat meldt de politie donderdag.
De dief had spullen van de bewonen in zijn zaken gedaan.
De volgende ochtend vertelde de dief dat hij zich niets meer kon herrineren omdat hij teveel
gedronken had.
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