
Vragen 
1. Goed of fout?     goed   fout 
a. Ayaan zit in de auto.    …….   …… 
b. In de bus is het warm.    …….   …… 
c. Ayaan gaapt.     …….   …… 
d. Ayaan stapt uit de bus.   …….   …… 
e. Ayaan droomt.     …….   …… 
f. Een man maakt Ayaan wakker.  …….   …… 
g. Alle mensen kijken naar Ayaan.  …….   …… 
h. De bus is leeg.     …….   …… 
i. Ayaan weet niet waar zij is.   …….   …… 
 
2. Maak een goede zin. 
Het is     gaapt. 
Ayaan     warm in de bus. 
Zij      stopt. 
De bus     is moe. 
Ayaan droomt   uit de bus. 
Ayaan stapt niet   leeg. 
Ayaan slaapt en   zij is. 
De bus is    over haar land. 
Alle mensen    slaapt. 
Ayaan weet niet waar  zijn weg. 
 
3. Maak een goede zin. 
a. in de bus Ayaan is 
…………………………………………………………………………………… 
b. stopt De bus van Ayaan in de straat 
…………………………………………………………………………………… 
c. Ayaan over droomt haar land 
…………………………………………………………………………………… 
d. een man Dan pakt haar arm 
…………………………………………………………………………………… 
e. wakker Ayaan is nu 
…………………………………………………………………………………… 
f. leeg De bus is 
…………………………………………………………………………………… 
g. weet Ayaan niet het 
…………………………………………………………………………………… 
 



4. Wat is het tegengestelde? 
bus     wakker 
warm     rijdt 
stopt     auto 
uitstappen    vol 
slapen    vrouw 
man     been 
arm     niemand 
leeg     koud 
alle mensen    weet het wel 
weet het niet   instappen 
 
5. Vul het goede woord in. 
Ayaan is in …………………geboren.    zij 
Ayaan ………over haar land.     bus 
Een man pakt ……..arm.      Somalië 
Ayaan is nu ………… .      droomt 
De ………. is leeg.       haar 
Alle …….zijn weg.       wakker 
Ayaan weet niet waar ………is.     Mensen 
 
6. Vul de goede letter(s) in. 
b.s     w.rm 
m..     g..pt 
str..t     sl..pt 
dr..mt     wa..er 
me..en    .rm 
 
  



7. Welk woord moet weg? 
Ayaan is fit moe. 
Ayaan stapt niet in uit. 
De bus stopt voor in de straat. 
Zij droomt in over Somalië. 
De bus is het leeg. 
 
8. Zet in de goede volgorde. 
1, 2, 3, 4, 5 

• Alle mensen zijn weg. 

• Ayaan is moe. 

• Een man pakt haar arm. 

• Ayaan droomt over haar land. 

• Ayaan slaapt. 
 


