In welke zin hebben de dieren zich verstopt?
Schrijf het nummer bij het plaatje.

1. We hadden het in pretpark Tivoli fantastisch naar onze zin.
2. Deze lange afstand rijden we niet in één dag.
3. Hij houdt zich wel degelijk aan de toegestane snelheid.
4. Ik vind het gemeen dat je mij voor schut hebt gezet.
5. Wat een flauwe grap; ik lach er tenminste niet om.
6. Het nieuwe spel ligt binnenkort in de speelgoedwinkels.
7. Anna rende zo hard ze kon en haalde op het nippertje de bus.
8. Hij mocht met de judoka mee lopen tot aan de mat.
9. Met een schwalbe versiert een voetballer soms een strafschop.
10. In juli belooft het eindelijk zomers warm te worden.
11. Kun jij mij precies vertellen waar Almere ligt?
12. Ik brei geregeld verder aan mijn trui.
13. Je kunt zien dat de restauratie van de oude kerk al flink vordert.
14. In de pauze bracht de ober drankjes rond.
15. De vrije trap ging rakelings langs het doel.
16. Meestal maak ik kermisgeld al in één weekend op.
17. Die snor kan er onderhand wel af zei de kapper.
18. Het lijkt wel of de storm eeuwig duurt.
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