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

1. In de haven kun je mooie vaartuigen bewonderen.
2. Hij zwoer dat hij de waarheid had gesproken.
3. Er is genoeg wind om te vliegeren.
4. Ik kan Arie niet dwingen om spinazie te eten.
5. Zijn mensen van adel aardiger dan gewone mensen?
6. Het is normaal dat boeren dieren hebben.
7. Ik vind dat zij hartstikke verwend is.
8. Hij kan die gesp echt niet zelf losmaken.
9. Het is de vraag of de partij gered kan worden van de ondergang
10. Het is vandaag aan wal rustiger dan op zee.
11. Hij stottert alleen als hij te snel spreekt.
12. Ik vraag of ik een flesje cola mag.
13. Als ik me verslaap moet ik me altijd haasten.
14. In Japan danst men anders dan in Nederland.
15. Hij probeert het nu eens op zijn manier.
16. Het het bospad zit vol hobbels en kuilen.
17. Een krop sla koop je in de supermarkt.

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

1. In de haven kun je mooie vaartuigen bewonderen.
2. Hij zwoer dat hij de waarheid had gesproken.
3. Er is genoeg wind om te vliegeren.
4. Ik kan Arie niet dwingen om spinazie te eten.
5. Zijn mensen van adel aardiger dan gewone mensen?
6. Het is normaal dat boeren dieren hebben.
7. Ik vind dat zij hartstikke verwend is.
8. Hij kan die gesp echt niet zelf losmaken.
9. Het is de vraag of de partij gered kan worden van de ondergang
10. Het is vandaag aan wal rustiger dan op zee.
11. Hij stottert alleen als hij te snel spreekt.
12. Ik vraag of ik een flesje cola mag.
13. Als ik me verslaap moet ik me altijd haasten.
14. In Japan danst men anders dan in Nederland.
15. Hij probeert het nu eens op zijn manier.
16. Het het bospad zit vol hebbels en kuilen.
17. Een krop sla koop je in de supermarkt.
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