
Zinnen

1. Ik moet een nieuwe bril.
2. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
3. Twee is teveel 
4. Heb je een pen bij je ? 
5. het moet in januari klaar zijn
6. we gaan daar de volgende les mee verder
7. Dat was een pijnlijke vergissing
8. Als ze tenminste op tijd zijn
9. Hij gaat ieder weekend vissen.

Vragen
1. Welke kleur heeft de lucht ?
2. Als iets kookt, is het dan heet of koud ?
3. Hoeveel zijden heeft een driehoek ?
4. Kun je melk eten of drinken ?
5. Wat komt er na acht ?
6. Is je broer een man of een vrouw ?
7. Als iets eenvoudig is, is het dan makkelijk of moeilijk ?
8. Welke maand komt er voor April ?
9. Wat doe je met een lepel ?
10. Wat is groter een muis of een konijn ?
11. Wat doe je in een bed ?
12. Hoe smaakt suiker ?
13. Fiets je op een rivier of op een pad ?
14. 1 Uur, hoeveel kwartier is dat ?

Zinnen
1. De aardappels zijn op
2. Als we tenminste op tijd zijn.
3. Ik weet niet hoe dat kon gebeuren.
4. Hij moet het wat rustiger aan gaan doen. 
5. Kan dat niet wat sneller.
6. Kunt u mij vertellen hoe laat het is.
7. Nee hè, daar gaan we weer.
8. U gaat bij de volgende stoplichten linksaf
9. Ik moet nog even boodschappen doen.
10. Doe je het licht uit als je weggaat ?
11. Ik hoop niet dat het straks gaat regenen.
12. Ga je mee ?
13. Wie is er aan de beurt ?
14. Kunt u wat langzamer praten ?



Tegenstellingen
1. Leeg - Vol
2. Soms - Altijd
3. Geven - Nemen
4. Niets - Alles
5. Dood - Levend
6. Vlug - Langzaam
7. Winter - zomer
8. Onthouden - vergeten
9. Nep -Echt

Verhalen
Vincent wil niet naar school. Maar.., school is belangrijk als je
goed werk wilt vinden of geld wilt verdienen.
Z'n vader zegt: 'het is toch leuk om al je vriendjes te zien op school'.
Maar Vincent wil geen geld verdienen, en hij heeft niet zoveel vriendjes.
Hij gaat naar de haven om naar de boten te kijken.
Hij droomt van verre landen.

-
Renate is bang voor vliegtuigen, ze durft niet te vliegen.
Ze is zelfs bang voor een vliegtuig dat over komt vliegen.
Haar moeder vertelt dat Renate, toen ze klein was, ook al bang was voor vliegtuigen.
Als er een vliegtuig over kwam vliegen dook ze altijd onder de tafel of onder een stoel. 
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