
 

Leestekst      

Bah! 

Peter loopt op de stoep. 

Er ligt poep op de stoep. 

Peter ziet de poep niet. 

Hij stapt in de poep. 

Bah, zijn schoen is vies. 

 

 

 

Vragen 

1. Goed of fout?   goed  fout 

a. Peter is in huis.   …….  …… 

b. Peter is buiten.   …….  ……  

c. Peter ziet de poep niet. …….  …… 

d. Zijn schoen is schoon.  …….  …… 

e. Zijn schoen is vies.  …….  …… 

 

2. Maak een goede zin 

Jan loopt   is vies 

Er ligt   in de poep 

Peter ziet   op de stoep 

Hij stapt   de poep niet 

Bah, zijn schoen  poep op de stoep 



3. Maak de zin af. 

Peter loopt 

a. op de stoep 

b. in huis 

c. op school 

 

Peter ziet de poep 

a. wel 

b. niet 

c. ik weet het niet 

 

Zijn schoen is 

a. schoon 

b. wit 

c. vies 

 

4. Maak een goede zin 

a. loopt – op – Peter – de – stoep 

……………………………………. 

b. ligt – op – Er – poep – de - stoep 

……………………………………. 

c. ziet- niet- de – poep – Peter 

……………………………………. 

d. stapt – Hij – de – poep – in 

……………………………………. 

e. zijn - schoen – vies – is – Bah 

……………………………………. 

 

 

Antwoorden 

1. Goed of fout   goed  fout 

a. Peter is in huis.       X 

b. Peter is buiten.     X    

c. Peter ziet de poep niet.   X  

d. Zijn schoen is schoon.      X  

e. Zijn schoen is vies.    X 



2. Maak een goede zin 

Jan loopt   op de stoep 

Er ligt   poep op de stoep 

Peter ziet   de poep niet 

Hij stapt   in de poep 

Bah, zijn schoen  is vies 

 

3. Maak de zin af. 

Peter loopt 

a. op de stoep 

b. in huis 

c. op school 

 

Peter ziet de poep 

a. wel 

b. niet 

c. ik weet het niet 

 

Zijn schoen is 

a. schoon 

b. wit 

c. vies 

 

4. Maak een goede zin 

a. loopt – op – Peter – de – stoep 

Peter loopt op de stoep. 

b. ligt – op – Er – poep – de - stoep 

Er ligt poep op de stoep. 

c. ziet- niet- de – poep – Peter 

Peter ziet de poep niet. 

d. stapt – Hij – de – poep – in 

Hij stapt in de poep. 

e. zijn - schoen – vies – is – Bah 

Bah, zijn schoen is vies. 


