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63. Voldaan gaat Marinus achterover zitten. Eindelijk is hij klaar met zijn 
huiswerk. Nu is hij de rest van de avond vrij. En dat komt goed uit, want er 
is en leuke film op televisie. Marinus is blij dat hij op tijd is begonnen met 
zijn huiswerk, anders had hij de film  .............. 

o gemist 
o gezien 
o niet gemist 

 
64. Het hart van een giraf is wel tien kilo zwaar en vijftig centimeter lang. Dat 

moet ook wel om het bloed door die enorme lange nek te  ..............  
o pompen 
o gaan 
o werken 

 
65. Wilco moet vanavond op zijn broertje passen. Dat vindt hij niet erg. Zijn 

broertje gaat vroeg naar bed. Wilco kan nu zelf  .............wat hij op de 
televisie wil zien. 

o horen 
o kiezen 
o vertellen 

 
66. Gisteren ging ik met mijn tante naar de stad. Dat is altijd heel leuk. We 

gaan ergens iets drinken en vaak krijg ik een cadeautje. Gisteren mocht ik 
ook weer iets  .............. 

o halen 
o krijgen 
o uitzoeken 

 
67. Elise gaat met haar moeder naar de markt. Het is geen vakantie, maar Elise 

is naar de tandarts geweest. Voor een half uurtje hoeft Elise niet meer naar 
school. Dat vindt Elise  .............niet erg. 

o morgen 
o verkeerd 
o helemaal 

 
68. Jelte zit op voetballen. Hij speelt vandaag zijn eerste wedstrijd. Zijn vader, 

moeder, opa en oma komen kijken. Ze winnen de wedstrijd. Jelte maakt 
zelfs een doelpunt.  .............staat te juichen. 

o Natuurlijk 
o Alles 
o Iedereen 
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69. Babet en Eric gaan verhuizen. Ze gaan naar een andere stad. Dat vinden ze 
helemaal niet leuk. Bij het  .............nemen van hun vriendjes moeten ze 
een beetje huilen. 

o komen 
o afscheid 
o gaan 

 
70. Ik houd ontzettend veel van muziek. Als ik 's morgens opsta begin ik 

meteen te zingen. En als ik 's avonds naar bed ga, zing ik nog steeds. Ik wil 
graag in een musical gaan spelen en heel  .............worden.  

o beroemd 
o zanger 
o leuk 

 
71. Wij hebben een nieuw hondje. Ze heet Loekie en ze is zwart. Het is een 

heel lief beest. Maar als je haar  ............., bijt ze altijd in je veters. Ze heeft 
mijn hele veter kapot gebeten. 

o hoort 
o loopt 
o uitlaat 

 
72. Gisteren stormde het de hele dag. Via radio en televisie werden de mensen 

gewaarschuwd. De politie sloot bruggen af voor het verkeer. Veel bomen en 
borden zijn  .............en liggen op de weg. Vandaag worden die snel 
opgeruimd. 

o afgesloten 
o gestormd 
o omgewaaid 

 
73. Vandaag is het zaterdag. Dan mag ik de hele avond televisie kijken. Mijn 

moeder haalt dan altijd iets lekkers in huis. Dat doet zij altijd in het  
..............  

o weekend 
o vakantie 
o uur 

 
74. Gisteren ging ik met mijn tante naar de stad. Dat is altijd heel leuk. We 

gaan dan ergens iets drinken en vaak krijg ik een cadeautje. Gisteren mocht 
ik ook weer iets  .............. 

o uitzoeken 
o krijgen 
o halen 
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75. Onze auto is al drie dagen kapot. In de garage hebben ze het heel druk. Ze 
hebben nog geen tijd om onze auto te maken. Mijn vader vindt dat niet zo 
erg. Maar mijn moeder heeft een  .............aan fietsen. 

o tijd 
o voordeel 
o hekel 

 
76. In ons dorp is een nieuwe winkel. Ze verkopen er dingen van glas. Ik loop 

er vaak langs en dan kijk ik altijd in de  .............. Alles ziet er zo mooi uit. 
o toonbank 
o etalage 
o kassa 

 
77. Ik sta meestal vroeg op. Dan kan ik nog even spelen voordat ik naar school 

ga. Na een half uur komt mijn moeder uit haar bed. Ze is dan nog erg  
.............. Ze zegt dan niet zo veel. 

o slaperig 
o gezond 
o wakker 

 
78. Soms heb ik ruzie met mijn broertje. Dan willen we allebei met hetzelfde 

speelgoed spelen. Dat is wel eens  .............want mijn broertje begint dan 
altijd hard te krijsen. 

o leuk 
o aardig 
o vervelend 

 
79. Ik heb veel lego voor mijn verjaardag gekregen. Daar kan ik uren mee 

spelen. Ik ben nu al twee dagen bezig met een tractor. Die is erg  
.............om in elkaar te zetten. 

o gewoon 
o lastig 
o makkelijk 

 
80. it jaar gaan we op vakantie naar Engeland. Mijn vader zegt dat ik nu Engels 

moet gaan leren. Maar als ik in Engeland ben, durf ik toch niets te zeggen. 
Dat doen mijn vader en moeder maar. Die hebben  .............een jaar in 
Engeland gewoond. 

o vroeger 
o altijd 
o nu 
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81. Paarden kunnen veel beter ruiken dan mensen. Ze herkennen elkaar ook 
aan de geur. Daarom moet je een paard de kans geven om aan je te  
.............. Dan leert hij je eerder kennen. 

o kijken 
o snuffelen 
o aaien 

 
82. Aan de staart van een hond kun je zien hoe hij zich voelt. Als hij bang is, 

gaat zijn staart tussen zijn poten. Als hij blij is gaat hij hard heen en weer. 
Dat noemen we  .............. 

o kwispelen 
o oppassen 
o zwaaien 

 
83. De kinderen van groep vijf en zes gaan op schoolreis naar de Efteling. Ze 

moeten zelf brood meenemen. Alle kinderen krijgen van de school een ijsje. 
Een paar kinderen van groep zes mogen die ijsjes  .............. 

o eten 
o verkopen 
o uitdelen 

 
84. Ik ben een meisje en ik zit op voetbal. Veel jongens denken dat voetbal niks 

is voor meisjes. Maar dat is niet waar. Laatst  .............ze toch gek te kijken 
toen ik hem er links boven in schoot. 

o vroegen 
o waren 
o stonden 
 
85. Een ijsbeer kan wel vijfhonderd kilo wegen. Hij is wel twee meter lang en 

meer dan een meter hoog. Hij kan goed tegen de kou want onder zijn  
.............zit een vetlaag van tien centimeter. 

o vacht 
o lengte 
o vet 

 
86. Joris gaat een spreekbeurt houden over dolfijnen. Joris vindt op internet 

veel plaatjes voor zijn spreekbeurt. Hij moet ze nu alleen nog  .............. 
o vinden 
o onthouden 
o afdrukken 

 
87. Koen gaat morgen met zijn vader en moeder op vakantie. Ze gaan vandaag 

de koffers inpakken. Koen moet zijn eigen koffer inpakken.  .............helpt 
zijn moeder hem wel. 


