
Zinnen

1. Mag ik me even voorstellen ?
2. Waar denk je aan /
3. Ik ga naar Nederland.
4. Hoe laat is het?
5. Wat is uw adres?
6. Hij heeft weinig vrienden op school.
7. Het spijt me, we zitten helemaal volgeboekt.
8. Kun je me dat nog eens uitleggen ?
9. Zwemmen in de Noordzee is lekker fris.

Vragen
1. Is water uit een sloot gezond?
2. Welk dier legt eieren?
3. Welke dag komt voor zondag?
4. Is je moeder een man of een vrouw?
5. Waar woont u? ik woon in ...
6. Hoeveel wielen heeft een auto?
7. Welke maand komt voor december?
8. Wat is zwaarder, een kilo of een ons?
9. Wat doen kinderen op school ?
10. Kan je met een boot varen of vliegen ?
11. Wat is meer, vijf euro of twee euro? 
12. Is een bloemkool groente of fruit ?
13. Waar koop je kleren?
14. Wat doe je in je portemonnee?

Zinnen
1. Is het goed als ik wat later kom ?
2. Ik moet plassen.
3. Volgende week gaan we met vakantie.
4. Mag ik van u een bos tulpen ?
5. Ik vind dit geen goed boek.
6. Zou u me even willen helpen ?
7. We hebben om 8 uur afgesproken.
8. Ik heb niets bijzonders bij me.
9. Door de harde regen zijn veel planten beschadigd.
10. Ik ben blij dat het erop zit.
11. Ik ben mijn portemonnee verloren.
12. Hoe laat vertrekt de trein naar Amsterdam ?
13. Dat kun je op je vingers natellen.
14. We zien geen oplossing voor uw probleem.



Tegenstellingen
1. beter – slechter
2.  eerlijk – oneerlijk
3. stoppen – doorgaan
4. eten – drinken
5. Water - Vuur
6. overwinning – nederlaag
7. lengte – breedte
8. Herfst - Lente
9. vorige – volgende
10.

verhalen
In de herfst kan het hard waaien en dat is vervelend als je met een paraplu loopt. Drie studenten
uit Delft hebben nu een paraplu gemaakt die tegen storm kan.
De paraplu heet 'SENZ Umbrella' en ziet er heel hip uit. Je hoeft ook niet meer bang te zijn dat
de paraplu in je ogen prikt, want de uiteinden van de 'SENZ Umbrella' zijn beveiligd.

Een babysitter uit Californië is erg dom geweest. Op haar eerste dag op het werk heeft ze het
verkeerde kind van school meegenomen. Ze merkte haar fout pas toen de ouders thuiskwamen
en haar zegen met een onbekend kind.
De familie van het kind wat de babysitter had meegenomen waren ondertussen in paniek
geraakt en hadden de politie gebeld.
Het kind wat niet werd opgehaald moest uren op school wachten.
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