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41. Andries gaat met zijn vlieger naar het strand. Hij heeft er weken over 
gedaan hem te maken. Allerlei gekleurde stukjes papier plakte hij erop. Een 
heel lange rode slinger hangt er achteraan. Er staat erg veel  
.............vandaag. De vlieger fladdert meteen de lucht in. Hij doet het 
prima! 

o wind 
o zon 
o regen 

 
42. Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Iris heeft een splinternieuwe 

agenda gekocht. Het is een heel vrolijke agenda, met veel leuke plaatjes. In 
die agenda schrijft ze al haar afspraken. Maar ook de verjaardagen van al 
haar vriendinnen noteert ze erin. Zo  .............ze die niet. 

o verzint 
o vergeet 
o onthoudt 

 
43. Joris fietst over straat. Hij heeft zijn walkman op, met een cd van de 

Beatles erin. Zijn vriendjes vinden dat ouderwetse muziek, maar Joris vindt 
het  .............. Zijn ouders hebben bijna alle platen van de Beatles, en ze 
draaien die ook vaak. Joris zet zijn walkman nog wat harder. 

o mooi 
o lelijk 
o saai 

 
44. Henri heeft dorst. Daarom schenkt hij een glas melk in. De melk komt uit 

een fles. Hij laat per ongeluk  .............uit zijn handen vallen. Die valt kapot 
op de grond. Wat een kliederboel is dat! Samen met papa ruimt hij het op. 

o de fles 
o een bord 
o het pak 

 
45. Leo en Richard spelen samen buiten. Ze doen tikkertje en verstoppertje. 

Richard wint vaker dan Leo, omdat hij sneller is en beter kan zoeken. Maar 
Leo vindt het niet zo erg. Hij kan goed tegen zijn verlies. Bovendien is hij 
weer  .............in schaken. 

o bezig 
o beter 
o slechter 

 
46. Martijn is verhuisd naar Amerika. Het huis in Amerika is groot. Veel groter 

dan in Nederland. Naar school lopen is er ook niet meer bij. Martijn wordt 
elke dag opgehaald met een schoolbus. Daarin zitten alle kinderen uit de 
buurt die naar  .............moeten. 
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o voetbal 
o werk 
o school 

 
47. Jan-Henk loopt door het ziekenhuis. Hij gaat op bezoek bij Edo. Die heeft 

een ongeluk gehad. Een auto reed door het rode licht, en raakte Edo. Edo is 
gelukkig niet ernstig gewond. Hij heeft alleen een  .............been. Het had 
veel erger kunnen zijn. 

o onzichtbaar 
o gebroken 
o linker 

 
48. Lottie is in Frankrijk. Daar hebben haar ouders een vakantiehuisje. Het ligt 

in een klein dorpje, waar maar een klein winkeltje is. Voor de grote 
boodschappen gaan ze met de auto naar de stad. Dat vindt Lottie leuk, 
want onderweg is  .............veel te zien. 

o altijd 
o drie 
o nooit 

 
49. Gert belt zijn beste vriend op. Ze bellen heel vaak met elkaar. Dat komt 

omdat ze niet zo dicht bij elkaar wonen, en daarom niet vaak naar elkaar 
toe kunnen gaan. Daarom moeten ze wel per  .............contact houden. En 
Gert vindt telefoneren ook leuk. 

o dag 
o telefoon 
o post 

 
50. Marloes woont op een boerderij. Haar vader is namelijk boer. Ze hebben 

vooral schapen. Marloes vindt de lente erg leuk. Dan worden er veel  
.............geboren. Marloes heeft dat een paar keer gezien, en ze vond het 
heel mooi. 

o kuikentjes 
o lammetjes 
o kalfjes 

 
51. In de lucht vliegt een vliegtuig. Hij gaat heel hard. En hij trekt een streep 

door de lucht. Waar gaat het vliegtuig heen O Tara weet het niet. Zij kijkt 
naar  .............en vraagt zich af waar het vliegtuig heen gaat. Misschien wel 
naar een warm land. Dan zou ze graag mee willen. 

o boven 
o haar horloge 

 beneden 
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52. Eelco heeft zich gesneden. Zijn duim bloedt erg. Hij had voor zijn 
verjaardag een zakmes gekregen en hij zou er voorzichtig mee zijn. Dat is 
dus niet gelukt. Eerst verbindt mama zijn  ............., daarna pakt ze het 
zakmes. Ze zegt dat Eelco het terugkrijgt als hij groter is. 

o pink 
o knie 
o duim 

 
53. Klaas zit bij de schoolkrant. Samen met één van de meesters en een paar 

andere kinderen bepaalt hij wat er in de schoolkrant komt. Ook schrijft hij 
zelf wel eens stukjes. Hij vindt vooral het verzinnen van gekke verhaaltjes 
leuk. Die schrijft hij dan ook het  .............. 

o minst 
o grootst 
o meest 

 
54. Machteld zit op paardrijden. Elke week fietst ze naar de manege. Daar 

zadelt ze haar pony op. Dan gaat ze lekker in de bak  .............rijden. Na de 
les tuigt ze hem weer af. De pony is bezweet. Ze loopt nog een paar 
rondjes met hem, zodat hij een beetje kan afkoelen. 

o op haar fiets 
o rondjes 
o vierkantjes 

 
55. Karel zingt bij een koor. Ze zingen allerlei soorten liedjes. Soms zijn het heel 

plechtige liederen, maar soms ook vrolijke liedjes. Ze zingen zelfs wel eens 
wat van Kinderen voor Kinderen. Dat vindt Karel extra leuk, want hij zit  
.............bij het Kinderen voor Kinderen-koor. 

o ook 
o hoog 
o nooit 

 
56. Annabel moet een opstel schrijven. Ze schrijft over een vlinder. Hoe de 

vlinder eerst een rups was en toen een cocon maakte. Daar bleef hij heel 
lang in zitten. Toen hij eruit kroop, was hij in een  .............veranderd. 
Annabel krijgt een goed cijfer voor het opstel. De meester vond het mooi 
geschreven. 

o rups 
o worm 
o vlinder 

 
57. Het is herfst en het waait hard. Johan gaat met zijn ouders naar het bos. 

Daar liggen veel kastanjes en eikels. Die zijn door de harde wind van de 
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boom gewaaid. Johan raapt er zoveel hij kan  .............. Thuis maakt hij 
daar een mooie uitstalling van. 

o dragen 
o betalen 
o kopen 

 
58. De hele kamer is versierd met slingers, want Nathalie is jarig. Ze krijgt 

cadeautjes van haar ouders en van haar zus. Ook is er taart, wel drie 
verschillende soorten. 's Middags komt de visite, en morgen gaat ze 
trakteren op school. Vandaag kan dat niet, want het is  .............. 

o maandag 
o zondag 

o dinsdag 
 

59. Mika heeft zijn  .............sinds twee dagen. Eindelijk mag hij in zijn vaders 
auto rijden. Hij stapt in en scheurt weg. Hij rijdt vrolijk door de straten van 
de stad. Dan ziet hij Michael staan. Hij stopt en Michael stapt in. Mika 
brengt Michael naar huis. 

o vaarbewijs 
o rijbewijs 
o auto 

 
60. De vader van Fred heeft pas een nieuwe auto gekocht. Het is een heel 

snelle sportwagen. Fred mag met zijn vader een ritje maken. Ze gaan alleen 
niet zo heel hard, omdat dat in Nederland niet mag. Toch vindt Fred het 
heel stoer om in zo'n  .............auto te zitten. 

o snelle 
o grote 
o lelijke 

 
 

61. Katja en haar vriendinnen spelen verstoppertje. Iedereen is al gevonden, 
behalve Else. Waar zou ze zich verstopt hebben ? Met zijn negenen zoeken 
ze het hele huis door. Ineens moet Katja heel erg lachen. Ze wijst op de 
gordijnen. Twee  .............steken onder de gordijnen uit! 

o schoenen 
o ogen 
o dropjes 

 
62. De wekker gaat. Snel doet Saartje hem uit. Wat een rotgeluid maakt dat 

ding. Zuchtend staat ze op. Ze is nog niet helemaal wakker. Snel neemt ze 
een koele douche. Daar frist Saartje van op. Een stuk wakkerder kleedt ze 
zich aan en gaat  .............. Zo gaat het bijna elke ochtend. 

 


