
Vul in:
Ik – Hoi – wij – woon - kinderen – kom – bus

…………., ik ben Mohamed. 
…………….ben getrouwd met Fatima. 

……….. hebben drie……………………………. 
Ik……………uit Marokko. Ik ……………………in Bergen. 

Ik ga met de ………………naar school.

Wat is goed, A of B?
 

a. Het boek
b. Het beok

 
a. Zatrdag

b. Zaterdag
 

a. Het ijsje
b. Het meisje

 
a. de bus
b. de dus

 
a. de feits
b. de fiets



Vul in:  
Ik, jij, hij, zij, wij, jullie, zij

 
Het meisje fietst naar school.     ………………… wordt nat van de regen.
Mijn man moet naar Amsterdam.     ……………………gaat met de trein.

Ik ga met mijn kinderen eten.     ………………eten pizza.
Dag Alicia!  Kom………………..koffie drinken bij mij?

Goedemorgen, ……………………..heet Carlos.
Hallo kinderen, ………………………….hebben vandaag een nieuwe docent.

Alle mensen hebben het koud. ………………….dragen een dikke jas.

 
Korte klank of lange klank?

 
De kaas    kort / lang    

De klas    kort / lang
Het bord    kort / lang

Het brood    kort / lang
De man    kort / lang

De maan    kort / lang
Het been    kort / lang

De kip     kort / lang
De pen    kort / lang

De school    kort / lang



Vul de goede letter in:
 

A, b,…..d, e, ……g, ……, i, j,….., l, …., n, o,…, …., r, …..,t, u, ….., w, …..y, z.
 
 

Schrijf in HOOFDLETTERS
 

A, B, C,……………………………………………………………………
 

……………………………………………………………………………………………….., Z

Het gaat wel 
 
 

Het gaat goed
 
 

Het gaat niet goed 

Trek een lijn naar de goede afbeelding



Schrijf het woord bij de afbeelding
 

   
   ………………………………

 
 
 

    ……………………………..
 
 
 

     ………………………………
 

Hallo, ik ben Tom. Mijn vader heet Jan. Jan heeft een
broer, hij heet Piet.

 
Waar of niet waar?

 
Jan is een zus van Piet       waar / niet waar
Piet is de tante van Tom    waar / niet waar
Tom is de zoon van Jan      waar / niet waar



Hallo, ik ben Tom. Mijn vrouw heet Lucia. 
Lucia heeft een broer. Hij heet Klaas.

Klaas is getrouwd met Yvonne. Zij hebben twee kinderen,
Maria en Sophia.

 
Waar of niet waar?

 
Klaas is de zwager van Tom                                            waar / niet waar
Yvonne is de schoonzus van Tom                                 waar / niet waar
Maria en Sophie zijn de dochters van Yvonne            waar / niet waar
Tom is de oom van Sophia                                             waar / niet waar

 
 
 

Schrijf de zinnen over met hoofdetter en punt.
 

mijn tante woont in utrecht
 

……………………………………………………………………………………………..
 

het meisje fietst naar school
 

……………………………………………………………………………………………….
 

mijn familie komt uit turkije
 

………………………………………………………………………………………………..
 


