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21. Marijn heeft zwemles. Hij vindt zwemles best wel leuk, alleen het 
watertrappelen ................ Daar wordt hij erg moe van. Toch houdt hij het 
vol. Hij wil zijn diploma halen, en dan moet je een hele minuut kunnen 
watertrappelen. 

o niet 
o dan 
o wel 

 
22. Morgen is papa jarig. Mama bakt alvast een appeltaart. Ze schilt eerst een 

hele zak appels. Ze haalt de klokhuizen eruit. Ze doet vervolgens het deeg 
in een bakvorm. Dan legt ze de geschilde appels met wat rozijnen op het 
deeg. Ten slotte schuift ze de taart de ...............in. 

o oven 
o pan 
o kast 

 
23. Lieneke luistert naar een cd met klassieke muziek. Zij vindt klassieke muziek 

erg mooi. Haar vrienden vinden het allemaal saai en ouderwets, maar 
Lieneke luistert er graag naar. Als ze ...............is wil ze ook in een orkest 
spelen, het liefst cello. 

o groot 
o sterk 
o klein 

 
24. Mama heeft een nieuwe vaas gekocht. Het is een hele dure, vertelde ze. 's 

Middags spelen Charlotte en Mariska een spelletje. Mariska verliest en gooit 
kwaad het speelbord opzij. Het bord valt tegen de dure vaas. De kinderen 
schrikken zich rot. De vaas is ...............nog heel. 

o gelukkig 
o helaas 
o soms 

 
25. Sabine zit achter de computer. Ze speelt een spelletje. Daarbij loopt ze door 

een bos, waar ze allerlei avonturen beleeft. Tegelijkertijd moet ze van alle 
dieren die ze in dat ...............tegenkomt een foto maken. Sabine vindt het 
een erg leuk spel, ze speelt het al de hele dag. 

o bos 
o huis 
o land 
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26. De prinses zit gevangen. De ridder wil de prinses redden. Maar een draak 
houdt de wacht. Nu moet hij eerst de draak doden. De ridder pakt zijn 
...............en hakt in één klap het hoofd van de draak af. De prinses valt de 
ridder snikkend om de hals. Ze leefden nog lang en gelukkig. 

o zakdoek 
o zwaard 
o zakmes 

 
27. Vader wil niet gestoord worden. Hij heeft belangrijke mensen op bezoek. Ze 

zijn aan het vergaderen. Dus mag Mark ze niet ................ Maar in de 
vergaderkamer ligt een voetbal. Daar wil hij graag mee spelen. Mark baalt 
ervan en pakt mokkend zijn dambord. 

o slaan 
o storen 
o geloven 

 
28. Esther heeft een naaicursus gevolgd. Ze kon de naaimachine van de lerares 

kopen. Nu kan ze echt beginnen. Ze wil eerst een jurk maken. Die wil ze 
aan op de bruiloft van haar broer. Ze gaat aan de ...............met een rode 
lap stof. Na een paar uur hard werken kan ze gaan passen. De jurk is veel 
te groot! Nu moet ze opnieuw beginnen. 

o slag 
o drank 
o rol 
 
29. De broer van Gijs is al oud, wel zeventien. Hij heeft een brommer en hij 

rookt. Gijs is heel trots op zijn broer. Hij gaat vaak achter op de brommer. 
Alleen vindt Gijs het niet leuk dat zijn broer rookt. Dat ..............., vindt Gijs, 
en het is ongezond. 

o stinkt 
o moet 
o hoort 

 
30. Hij heeft beloofd op te treden op de bonte avond. Jos is zenuwachtig, hij 

moet zo op. Hij gaat een liedje zingen. Hij begeleidt zichzelf op gitaar. Maar 
zo goed kan hij niet spelen. Straks vinden de andere kinderen het stom. 
Gelukkig blijkt Jos de held van de avond. Hij krijgt een oorverdovend 
................ 

o pak slaag 
o licht 
o applaus 
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31. Richard zit op vioolles. Meestal vindt hij dat heel leuk. Maar vandaag heeft 
hij niet zo veel zin. Het was deze week heel mooi weer en dan is het 
moeilijk om elke dag te ................ 

o lezen 
o drinken 
o studeren 

 
32. Als mensen leuke muziek horen, kunnen ze moeilijk stil zitten. Ze gaan 

tikken of klappen op de maat. Veel mensen krijgen zin om te gaan dansen. 
Bijna elk land heeft zijn eigen volksdansen, waarbij de dansers 
...............kleding dragen. 

o speciale 
o sportieve 
o oude 

 
33. Met zijn vleugels kan een vogel opstijgen, dalen en sturen in de lucht. 

Vleugels zijn dus heel bijzonder. Sommige mensen dromen ervan om zelf 
vleugels te hebben. Dan kun je zo ...............van de ene naar de andere 
plaats gaan.  

o langzaam 
o nooit 
o gemakkelijk 

 
34. Sofie baalt, want haar band is lek. Gelukkig helpt moeder met het plakken. 

Eerst halen ze de band van de fiets. Dan kijken ze waar het lek zit. Daar 
overheen doen ze een plakkertje. Ten slotte  .............ze de band weer op. 
Nu kan Sofie weer fietsen. 

o blazen 
o pompen 
o rekken 

 
35. Op de kamer van Marja staat een heel grote kist. Daar gooit ze al haar 

spullen in. Als mama komt kijken of de kamer van Marja netjes is, heeft ze 
het in een wip opgeruimd. En zo heeft ze al haar speelgoed bij elkaar. Ze 
hoeft  .............te zoeken. 

o langer 
o altijd 
o nooit 
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36. De broer van Chris heeft een vriendin. Ze heet Suzanne, en ze is heel mooi. 
Chris vindt Suzanne heel aardig. Als ze bij hen thuis is, speelt ze vaak met 
Chris. Zijn broer doet dan mee, terwijl hij dat anders .............doet. Maar hij 
wil natuurlijk indruk maken op Suzanne. 

o wel 
o nooit 
o altijd 

 
37. Mieke moet helpen met de afwas. Dat vindt ze heel vervelend, want ze 

wilde eigenlijk liever televisie kijken. Maar papa begint te zingen. En hij 
helpt haar met afdrogen. Mieke zingt met papa mee. Zo is het toch nog  
.............gebeurd. 

o snel 
o een beetje 
o nooit 

 
38. Op Rik zijn bed liggen wel 12 knuffelbeesten. Allemaal hebben ze een eigen 

naam. Zijn favoriet is Robbie, een zeehond. Die heeft hij al vanaf zijn 
geboorte. Hij neemt Robbie  .............mee, ook als hij op vakantie gaat. 

o nooit 
o altijd 
o nergens 

 
39. De meester geeft vandaag rekenles. Niels vindt dat niet erg. Vooral 

verhaaltjessommen vindt hij leuk. Dan zijn de sommetjes tenminste niet zo 
saai, maar gaan ze echt over iets. Bijvoorbeeld hoeveel wisselgeld je in de  
.............krijgt. 

o winkel 
o klas 
o auto 

 
40. Ruud gaat verhuizen. Zijn moeder heeft een baan gekregen in een andere 

stad. Nu moet hij afscheid nemen van al zijn vriendjes. Ruud wordt daar erg 
verdrietig van. Ruud hoopt dat er op de  .............school ook leuke kinderen 
zitten. 

o oude 
o nieuwe 
o grote 

 
 
 
 
 


