
Zinnen

1. Tot morgen, half 10
2. Je mag hier maar 80 rijden
3. Ik ga straks naar school
4. Pas op dat je niet valt
5. Ga je morgen mee naar het strand, het wordt lekker weer.
6. Is er vanavond nog wat op de televisie ?
7. Ik hoop niet dat het zo blijft
8. Volgende keer beter.
9. Gelukkig heb ik mijn portemonnee nog gevonden

Vragen
1. Zijn schoenen om te lopen of om te drinken ?
2. Is een peer groente of fruit ?
3. Is ijs warm of koud ?
4. Is een toren hoog of laag ?
5. Waar ga je naar toe als je ziek bent ?
6. Wat zet je in een vaas ?
7. Hoeveel centimeter gaan er in een meter ?
8. Wat komt er na de lente ?
9. Wat is later, half acht of acht uur ?
10. Sneeuwt het in de winter of in de zomer ?
11. Welke kleur heeft gras ?
12. Wat doe je met een glas ?
13. Wat is zwaarder, een pond gehakt of 500 gram ?

Zinnen
1. Spruitjes vindt ik niet lekker.
2. Hebben jullie mijn sleutels gezien ?
3. Zet de radio eens wat zachter !
4. Mag ik van u de rekening ?
5. Zorg dat je een paraplu mee neemt, het gaat vast regenen.
6. Heeft u terug van vijftig ?
7. We hebben de trein gemist.
8. Ik wil graag twee dozen aardbeien 
9. Anders nog iets ?
10. Weet u waar het stadhuis is ?
11. U heeft te hard gereden.
12. Later als je groot bent mag jij ook
13. Ik lust wel een wijntje
14. Ik ga nog even mijn tanden poetsen.



Tegenstellingen
1. Huilen - lachen
2. Schoon - vies
3. Op - onder
4. Jongen - meisje
5. Omhoog - omlaag
6. Lekker - vies
7. Licht - donker
8. Winnen - verliezen
9. Half - heel

verhalen
Een man uit Duitsland heeft wel heel veel geluk. Hij won deze week -samen met een collega-
een jackpot van bijna 6 miljoen euro. En een paar jaar geleden won hij ook al een prijs van
bijna anderhalf miljoen!
Het is niet bekend hoe vaak het gebeurt dat iemand twee keer achter elkaar zo'n hoge prijs
wint. Maar zeker is dat het bijna nooit voorkomt.

 Jip en Janneke zijn bij tante Mies.
Zij hebben in de tuin gespeeld.
En ze hebben een ijsje gehad.
En ze hebben bij tante gegeten ook.
Worteltjes en biefstuk en pudding.
En nog meer pudding.
En het was lekkerder dan thuis.
Ziezo, zegt tante Mies. Jullie moeten
naar huis.
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