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

1. Ik val kennelijk niet in de smaak bij mijn aanstaande schoonouders.
2. De gehaaide koopman verkocht zijn koopwaar met veel winst.
3. Is die arrenslee uw eigendom of hebt u hem gehuurd?
4. Ik leg u aan het infuus zei de dokter tegen de ernstig zieke patiënt.
5. Het nieuwe huis gaan we zelf opknappen.
6. Ik vraag aan de verkoopster of in de japon nylon verwerkt is.
7. Het stamhoofd luistert goed naar de wensen van de dorpsbewoners.
8. Door de harde wind raakte de auto van de weg.
9. Ik heb in het park iets meer geleerd over bomen.
10. Dag Ans, ik ben blij je weer eens te zien, zei haar oma.
11. We gaan eerst Ierland verkennen; daarna reizen we door naar
Engeland.
12. Word je van een boterham sterker dan van een bord pap?
13. Het aanbod wimpel ik aanstonds af als het me niet bevalt.
14. Stinkt vis altijd zo, vroeg het kind toen ze op de vismarkt kwamen.
15. Hier verkopen ze wol, maar waar kan ik de schapenwol vinden?
16. Ik kan goeroes mijn levensvragen voorleggen, maar dan is het nog
aan mij om de antwoorden te leren begrijpen.
17. De leraar geschiedenis had dertig leerlingen in zijn klas.

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

1. Ik val kennelijk niet in de smaak bij mijn aanstaande schoonouders.
2. De gehaaide koopman verkocht zijn koopwaar met veel winst.
3. Is die arrenslee uw eigendom of hebt u hem gehuurd?
4. Ik leg u aan het infuus zei de dokter tegen de ernstig zieke patiënt.
5. Het nieuwe huis gaan we zelf opknappen.
6. Ik vraag aan de verkoopster of in de japon nylon verwerkt is.
7. Het stamhoofd luistert goed naar de wensen van de dorpsbewoners.
8. Door de harde wind raakte de auto van de weg.
9. Ik heb in het park iets meer geleerd over bomen.
10. Dag Ans, ik ben blij je weer eens te zien, zei haar oma.
11. We gaan eerst Ierland verkennen; daarna reizen we door naar
Engeland.
12. Word je van een boterham sterker dan van een bord pap?
13. Het aanbod wimpel ik aanstonds af als het me niet bevalt.
14. Stinkt vis altijd zo, vroeg het kind toen ze op de vismarkt kwamen.
15. Hier verkopen ze wol, maar waar kan ik de schapenwol vinden?
16. Ik kan goeroes mijn levensvragen voorleggen, maar dan is het nog
aan mij om de antwoorden te leren begrijpen.
17. De leraar geschiedenis had dertig leerlingen in zijn klas.

5

6

13

16
1

11
17

11
10

7
15
12
14

8
2
4
9
3

