
Zinnen

1. Kan je iets meer over jezelf vertellen ?
2. Het boek is nog niet uit.
3. Door de harde regen zijn veel planten beschadigd.
4. Dat kan wel kloppen.
5. De vogel blijft op een hoge tak zitten.
6. Schiet op, zo kom je nog te laat op je werk.
7. Het is niet helemaal gegaan zoals we verwacht hadden.
8. Kunt u op een andere dag niet terugkomen ?
9. Vandaag is het een mooie dag.

Vragen
1. Kan je met een boot varen of vliegen ?
2. Welke maand komt voor december?
3. Is een pannekoek rond of vierkant?
4. Als je rijk bent heb je dan veel of weinig geld ?\
5. Welke kleur heeft een aardbei?
6. Hoeveel wieken heeft een molen? 
7. Heeft een verkeerslicht drie of zes kleuren ?
8. Is een toren laag of hoog?
9. Wat doe je met een handdoek?
10. Wat doe je buiten aan als het koud is?
11. Is een bloemkool groente of fruit ?

Zinnen
1. Ik schaamde me toen ik het antwoord niet wist
2. Hij moet hard werken om nog op tijd klaar te kunnen zijn.
3. Zijn er echt geen andere mogelijkheden ?
4. Zou u hier even willen wachten ?
5. Het spijt me, we zitten helemaal volgeboekt.
6. Heeft u terug van vijftig euro?
7. Dat kun je op je vingers natellen.
8. We zien geen oplossing voor uw probleem.
9. Waar heb je het in hemelsnaam over ?
10. Je zou eens beter op je woorden moeten letten.
11. Dat stond in de krant van gisteren.
12. Hij heeft weinig vrienden op school.
13. Volgende keer nemen we een paraplu mee.
14. Ik woon samen met mijn vriend



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
Mooie mensen vinden sneller een baan. Dat vindt ruim 85 procent van de Nederlanders, zo
blijkt uit onderzoek van de online banensite onder 821 deelnemers. De resultaten zijn
donderdag naar buiten gebracht.
Nederlanders hebben het idee dat mooie mensen worden voorgetrokken bij het solliciteren.

Eén typefoutje kan grote gevolgen hebben. Alle nieuwe bankbiljetten van het land Kazachstan
zijn verkeerd gedrukt.
Op de nieuwe bankbiljetten van Kazachstan blijkt een grote spelfout te staan. Het woord 'bank'
is verkeerd geschreven. De centrale bank van Kazachstan wil het geld niet vernietigen. De
bank wil het geld eerst in gebruik nemen en later weer inzamelen. 
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