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

1. Wij kunnen niet naar hem gaan, vraag of hij naar ons toe kan komen.
2. De lopers bleven tijdens de marathon dicht bij elkaar.
3. Jacob raakte met zijn auto van de weg toen hij de bocht te snel nam.
4. Ik zal maar op tijd naar bed gaan vanavond.
5. De vulkaan heeft een diepe krater.
6. De nieuwe woonplaats bleek Hoorn te zijn.
7. Ik ben door al dat gedoe sterker in mijn schoenen komen te staan.
8. Het spant erom bij de laatste wedstrijd; wie wordt kampioen?
9. Ik denk wel dat ik hem bij zijn voornaam mag noemen.
10. Een toegewijde yogi raffelt zijn oefeningen nooit af.
11. Het artikel zal weldra af zijn en klaar voor publicatie.
12. Ben jij pro of anti looptrainingen van meer dan 10 kilometer?
13. Is in Europa uw hoofdkantoor gevestigd?
14. De verdachte heeft niets aan een alibi zonder bewijs.
15. Zouden ze in Marokko Nijntje ook kennen?
16. Een mummie raakt na verloop van tijd vaak toch nog in verval.
17. Zij werd vanwege het maken van teveel poeha gediskwalificeerd.
18. In de speeltuin gaan de kinderen graag op de schommel.
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