Thema 4
Week 1
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 De windrichting is de richting waar de wind
vandaan komt. Bijvoorbeeld het noorden of
het zuiden.
 -  Er zijn meer antwoorden goed.
 Een lijst met uitleg over de tekens die worden
gebruikt: de legenda.
De richting waar de zon midden op de dag
staat: het zuiden.
De richting tegenover het zuiden: het noorden.
Ander woord voor plat: vlak.
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Week 4

  Er zijn meer antwoorden goed.
 Ken je deze al?
Twee kinderen wachten op de trein.
De een vraagt: ‘Hoe laat komt de trein?’
De ander zegt: ‘Vast heel snel.’
De een zegt: ‘Hoe weet jij dat?’
De ander roept: ‘De spoorlijn ligt er al!’
Flauw hoor! (of: Flauw hoor.)
 Het valt in het water.
Nu breekt mijn klomp.
Oost west, thuis best.

Week 2
Er zijn meer antwoorden goed.
Er zijn meer antwoorden goed.
Woorden met de (groen): hoofdstad, koningin,
mensen, wet
Woorden met het (blauw): buitenland,
Nederlands, volk, noorden, volkslied
Er zijn meer antwoorden goed.
stoel, paarden, fietsen, fiets
de, de, het, de, het, de, de, de, het, de, de,
het
Er zijn meer antwoorden goed.
Er zijn meer antwoorden goed.
bevrijdingsdag, jaarlijks, koningin, minister,
regeren, regering, stemmen, vergaderen,
vlaggen, volkslied, wet
Week 3
-  Er zijn meer antwoorden goed.
1 Dag Tim,
2 Wil je met mij naar de kermis?
3 Ik heb vijf euro.
4 Tot dan, Rik
Aanheffen (rood): beste, hallo, lieve, hoi, dag
Afsluitingen (groen): doei, kusjes, groetjes,
dag, tot ziens
1 hallo, 2 lieve, 3 beste, 4 groetjes, 5 dag,
6 doei, 7 hoi, 8 kusje
Ik hoop dat ik je niet meer zie.
Van mij krijg je nooit meer een brief.
Ik vind je stom!
Ik nodig jou nooit meer uit.
een duik nemen, een boodschap doen,
de bus halen, het bed opmaken, thee zetten,
de afwas doen, de tafel dekken, de hond
uitlaten
Er zijn meer antwoorden goed.
-
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