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

1. Iemand die gierig is noemen we een vrek.
2. Die rib is misschien wel gebroken.
3. Ik aai mannen niet zomaar over hun bol.
4. Zo kom je van de regen in de drup sufferd!
5. Op de havo steek je heel wat kennis op.
6. Ik walg van die smerige troep hier.
7. De storm ging pas tegen de avond liggen.
8. We hoeven nog maar een paar dozen uit te pakken.
9. De soldaat stond stram in de houding.
10. De scholen zijn de hele vakantie gesloten.
11. Verlamd van schrik bleef hij staan kijken.
12. De tranen biggelden over haar wangen.
13. Het is hier niet pluis zei de agent tegen zijn collega.
14. Is de weg wel breed genoeg voor deze zware vrachtwagen?
15. Ik kom u gelukwensen met uw jubileum.
16. Meteen sloeg Ko alarm toen hij verdachte personen bespeurde.
17. In Helsinki praten ze ook wel een beetje Engels.
18. Het kind dat gevallen was krabbelde weer overeind.
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