
Ik heet Marieke en ik ben 24 jaar oud.
Vroeger wilde ik altijd kapper worden, maar
tegenwoordig werk ik in een bank. Wat veel
mensen niet van mij weten is dat ik uit Italië
kom en in mijn vrije tijd graag kook.

Roze is mijn favoriete kleur. Soms verf ik
het haar van mijn klanten ook roze. Mijn
klanten noemen mij ook wel suikerspin,
maar ik heet eigenlijk Iris. In de avond verf
ik graag meubels en ik ben geboren in
Nederland. Ik ben 29 jaar oud.

Aan wandelen heb ik een hekel maar ik
hou heel erg van fietsen.  Voor mijn werk
moet ik vaak zwemmen en help ik
mensen aan zee. Mijn naam is Annet en
mijn haar wordt gedaan door Iris. Zij is 2
jaar ouder dan ik.

Begrijpend lezen Wie is wie?

Ik probeer iedere dag iets aan een ander te
leren. Mijn leerlingen denken dat ik uit
Noorwegen kom, maar ik kom uit Zweden. In
het weekend ga ik graag sporten met mijn
vriendin Annet. Zij is 2 jaar jonger dan ik.

 

........ komt uit Zweden                   5. ......... houdt van verven            9. .......houdt van fietsen

........ geeft les                                    6. ........... komt uit Italie              10. ...... houdt van roze

........ is 24 jaar oud                           7. ........... werkt aan zee               11. ......... komt uit Nederland

........ houdt van fietsen                  8. ........... is 27 jaar oud                 12. ......... werkt in een bank

IVertel me wie is wie?
1.
2.
3.
4.



Ik heet Marieke en ik ben 24 jaar oud.
Vroeger wilde ik altijd kapper worden, maar
tegenwoordig werk ik in een bank. Wat veel
mensen niet van mij weten is dat ik uit Italië
kom en in mijn vrije tijd graag kook.

Roze is mijn favoriete kleur. Soms verf ik
het haar van mijn klanten ook roze. Mijn
klanten noemen mij ook wel suikerspin,
maar ik heet eigenlijk Iris. In de avond verf
ik graag meubels en ik ben geboren in
Nederland. Ik ben 29 jaar oud.

Aan wandelen heb ik een hekel maar ik
hou heel erg van fietsen.  Voor mijn werk
moet ik vaak zwemmen en help ik
mensen aan zee. Mijn naam is Annet en
mijn haar wordt gedaan door Iris. Zij is 2
jaar ouder dan ik.

Antwoord Begrijpend lezen Wie is wie?

Ik probeer iedere dag iets aan een ander te
leren. Mijn leerlingen denken dat ik uit
Noorwegen kom, maar ik kom uit Zweden.  In
het weekend ga ik graag sporten met mijn
vriendin Annet. Zij is 2 jaar jonger dan ik.

 

Linn komt uit Zweden                   5.Iris houdt van verven            9.  Annet houdt van fietsen
Linn geeft les                                   6. Marieke. komt uit Italie       10. Iris houdt van roze
Marieke. is 24 jaar oud                 7.Annet werkt aan zee              11. Iris. komt uit Nederland
Annet houdt van fietsen              8.Annet is 27 jaar oud               12. Marieke werkt in een bank

IVertel me wie is wie?
1.
2.
3.
4.


