
 
 
 

Lezen 

Mijn straat 

Ik ben Hans. 
Ik woon in een rustige straat. 
Er staat geen flat in onze straat. 
Wel staan er 29 huizen naast elkaar. 
Het is dus maar een kleine straat. 
 
Elke morgen loop ik de straat uit. 
Ik ga dan naar de bushalte. 
Die halte is in de volgende straat. 
Met de bus reis ik naar mijn werk. 
 
In onze straat staan veel bomen. 
Dat is in de zomer erg fijn. 
Als de zon dan schijnt heb je veel schaduw. 
Dan is het dus minder warm. 
 
In de herfst vallen de bladeren van de bomen. 
Ik veeg ze dan vaak op. 
Dat hoort er ook bij in onze straat. 
Zo blijft de straat erg netjes. 
 
 

Lees de vraag en schrijf het antwoord in je schrift 
  

1. Woont Hans in een drukke straat? 

……….., Hans woont ………………………………………………………… 

 
2. Hoeveel huizen staan er in de straat? 

In de straat staan ……………………………………………………………. 

 
3. Waar loopt Hans elke morgen naar toe? 

Hans loopt………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. Waar gaat Hans met de bus naar toe? 

Hans gaat …………………………………………………………………….. 

 

5. Wat vindt Hans van de bomen in zijn straat? 

Hans vindt ……………………………………………………………………. 

 
6. Waarom vindt hij de schaduw van de bomen fijn? 

Hij vindt de schaduw fijn omdat…………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 
7. Wat doet Hans in de herfst met de bladeren? 

……………………………………………………………………………………. 

 
Vul het goede woord in.  
Kies uit: wie- wat – waar- wanneer – hoe 
 
…………….. kookt er bij jullie? 

…………….. heb jij vakantie? 

…………….. ziet jouw huis eruit? 

…………….. wonen jouw ouders? 

…………….. ga jij vanavond doen? 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

De antwoorden oefenblad lezen ‘Mijn straat’. 

 
1. Woont Hans in een drukke straat? 

Nee, Hans woont niet in een drukke straat. 

 
2. Hoeveel huizen staan er in de straat? 

In de straat staan 29 huizen. 

 
3. Waar loopt Hans elke morgen naar toe? 

Hans loopt elke dag naar de bushalte. 

 
4. Waar gaat Hans met de bus naar toe? 

Hans gaat met de bus naar zijn werk. 

 
5. Wat vindt Hans van de bomen in zijn straat? 

Hans vindt de bomen erg fijn in zijn straat. 

 
6. Waarom vindt hij de schaduw van de bomen fijn? 

Hij vindt de schaduw fijn omdat er dan veel schaduw is. 

 
7. Wat doet Hans in de herfst met de bladeren? 

Hans veegt de bladaren dan op. 

 
Vul het goede woord in.  
Kies uit: wie- wat – waar- wanneer – hoe 
 
Wie kookt er bij jullie? 

Wanneer heb jij vakantie? 

Hoe ziet jouw huis eruit? 

Waar wonen jouw ouders? 

Wat ga jij vanavond doen? 


