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Welk woord is in ieder klein verhaaltje verdwenen? 
 

1. De bever is een eersteklas bouwer die voortdurend bezig is met het 
onderhoud aan zijn onderwaterwoning. Het is een heel sociaal dier en elke 
...............kan één of meerdere families herbergen. Het is een knaagdier en 
eet graag jonge takjes van bomen. 

o boom 
o woning 
o bever 

 
2. De koekoek is een vogel die er een gewoonte van maakt om zijn eieren in 

de ...............van andere vogels te leggen. De eigenaar van het nest is dan 
gedwongen de jongen van de koekoek op te voeden. De koekoek is 
genoemd naar zijn eentonige roep 'koekoek'. 

o vrouwtjes 
o nesten 
o eieren 

 
3. De eekhoorn is een klein rood of grijs knaagdier met een lange borstelige 

staart. Hij kan uitstekend klimmen en maakt heel verre sprongen. De 
...............staat bekend om zijn gewoonte noten te verzamelen en op te 
slaan voor de winter, en dan te vergeten waar hij ze verstopt heeft. 

o eenhoorn 
o eekhoorn 
o vleermuis 

 
4. Rivieren waren er al voor er mensen waren. Maar kanalen heb je ook in 

Nederland. Die zijn door ...............gemaakt. Dat kun je zien omdat ze zo 
recht zijn. Rivieren kronkelen altijd, maar kanalen zijn recht. Kanalen 
werden gegraven om er met schepen doorheen te varen. 

o mensen 
o de natuur 
o dieren 

 
5. Ongeveer honderdvijftig jaar geleden was er in het Wilde Westen een man 

die een nieuw, sterk soort broek wilde maken. Hij nam een stuk tentdoek en 
naaide daar een broek van. Om de naden extra sterk te maken, sloeg hij 
daar kleine ...............in. Zo is de spijkerbroek ontstaan. 

o punaises 
o spijkers 
o nietjes 



 2 

 
 
 

6. Hans is de beste vriend van John. Hans komt uit Limburg. Dat kun je goed 
horen, want hij praat een klein beetje anders dan John. Zo heeft Hans 
bijvoorbeeld een zachte 'g'. Ook heeft hij soms andere woorden voor 
dingen. Toch kan John hem altijd goed ................ 

o verstaan 
o vinden 
o horen 

 
7. Dirk zit op school. Hij zit in groep zes. In de pauze speelt hij meestal met 

Mark en Ellert. Ze voetballen dan vaak. Strafschoppen nemen doen ze het 
liefst, maar niemand wil dan de keeper zijn. Ze schieten namelijk altijd erg 
...............de bal in het doel. 

o hard 
o weinig 
o zacht 

 
8. Carolien heeft straf gekregen van de juf. Ze is deze week al twee keer te 

laat gekomen. Nu moet ze vanmiddag nablijven. Ze krijgt dan moeilijke 
sommen te maken. En misschien ook nog een taallesje. Ze baalt dat ze niet 
...............is opgestaan. Dan was ze vast op tijd gekomen. 

o eerder 
o gisteren 
o later 

 
9. Het is herfstvakantie, dus Timo hoeft niet naar school. In plaats daarvan 

gaat hij in de tuin spelen met zijn broertje. Timo heeft een hele grote tuin 
thuis. In die tuin staan ook een schommel en een zandbak. Het is altijd leuk 
om in ...............te spelen, vindt Timo. 

o huis 
o de tuin 
o school 

 
10.De papa van Wouter heeft een nieuwe auto gekocht. Het is een grote auto, 
waar Wouter en zijn zusjes allemaal in kunnen. Bij hun oude auto kon dat ook 
wel, maar was het veel ................ Nu kunnen ze allemaal ruim zitten. 
o krapper 
o blauwer 
o ruimer 
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11. Gert mag meedoen met een toneelstuk. Hij krijgt misschien de hoofdrol. Hij 
mag dan een roverhoofdman spelen, die met zijn 40 rovers op jacht gaat naar 
goud. Het is een heel grappige roverhoofdman. Dus Gert ...............dat hij de 
rol krijgt. 

o verzint 
o vreest 
o hoopt 

 
12. Het is winter en het is al vroeg donker. Mama steekt wat kaarsen aan. 

Jolanda vraagt of zij ook een kaars mag aansteken. Maar dat vindt mama te 
................ Kinderen mogen niet met vuur spelen, zegt mama.  
o gevaarlijk 
o ongezond 
o kinderachtig 

 
13. De juf zei vandaag dat er een verrassing was. De hele klas heeft morgen 

ijsvrij. Zodat we allemaal kunnen schaatsen. Of sneeuwbalgevechten 
kunnen houden. Ik kijk mijn beste vriend blij aan. We spreken af 
...............samen te gaan schaatsen. 

o morgen 
o nooit 
o volgend jaar 

 
14. Twee agenten staan langs de weg. Ze controleren de langsrijdende fietsers. 

Ze kijken of die hun licht wel aanhebben, want het is nog donker. Er komt 
een fietser langs zonder ................ "Net deed mijn lamp het nog," zegt de 
fietser angstig. "Dat is vreemd," lachen de agenten. "Je hebt niet eens een 
lamp op je fiets!" 

o stuur 
o licht 
o zadel 

 
15. Bij Bas op school doen ze verschillende soorten tikkertje. Bijvoorbeeld 

kustikkertje, dan moet je blijven staan als je getikt bent. Pas als een meisje 
een jongen kust, is hij vrij. En als een ...............getikt wordt, moet ze 
wachten tot een jongen haar kust. Bas vindt kustikkertje heel leuk. 

o juf 
o meisje 
o jongen 
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16. Joost is verliefd op Merel. Zij zit voor hem in de klas. Maar Joost durft het 
niet tegen haar te vertellen. Hij is bang dat ze hem gaat uitlachen. Ook zijn 
vrienden mogen het niet weten. Anders gaan zij Joost ook uitlachen. 
Daarom vertelt hij het aan ................ 

o zijn vrienden 
o Merel 
o Niemand 

 
17. Het is feest in de klas, want de juf gaat trouwen. Heel groep vijf en zes zijn 

uitgenodigd. Op het feest zingen ze speciaal voor de juf en haar man een 
liedje. De juf vindt het heel mooi. Juf heeft een heel mooie witte 
...............aan, met een lange sleep. 

o jurk 
o hoed 
o jas 

 
18. Mijn zusje kan haar schoenveters al strikken. Dat heeft mijn vader haar 

gisteren geleerd. Hij deed het een paar keer voor, terwijl mijn zusje 
aandachtig toekeek. Daarna ging ze het zelf proberen. Inmiddels heeft ze 
alle schoenen in huis ..............., ook de mijne. 

o gestrikt 
o gepast 
o gepoetst 

 
19. Joeri heeft ruzie met zijn broer. Die heeft namelijk iets afgepakt van Joeri. 

Joeri wil het wel terugpakken, maar zijn broer is ...............en sterker dan 
hij. Daarom gaat hij naar mama. Mama zegt tegen zijn broer dat hij het 
terug moet geven aan Joeri. 

o kleiner 
o groter 
o zwakker 

 
20. Marco heeft een bril gekregen. Trots loopt hij over het schoolplein. Hij voelt 

dat alle kinderen kijken. Zouden ze hem wel herkennen? Eric vraagt of hij 
de bril mag passen. "Vooruit," zegt Marco, "maar wees voorzichtig." Zo'n 
...............is heel erg breekbaar. 

o bril 
o beugel 
o glas 

 
 
 
 


