
Antwoorden 

Alles weg! 
 
1. Waar of niet waar ?   waar  niet waar 
a. Het is middag.             X 
b. Ellen woont alleen.             X 
c. Alles ligt in de kast.             X 
d. De politie pakt de dief.            X 
e. De agent is boos.             X 
 
2. Geef antwoord. 
a. Wie heeft die rommel gemaakt? 
Een dief heeft die rommel gemaakt. 
b. Wat is er gestolen? 
 1. paspoort. 
 2. bankpas. 
 3. geld. 
c. Waarom zoekt de politie de dief niet? 
Er zijn heel veel dieven in de stad. 
 
3. Vul in. 
Alles weg ! 
‘Ellen !  Ellen !’ 
Ellen wordt wakker. 
Het is zeven uur ’s morgens. 
Wie roept daar ? 
Het is haar vriend. 
Hij roept nog eens: ‘Ellen ! ‘ 
 
Ellen stapt uit bed. 
Wat is er aan de hand ? 
 
  



Haar vriend zegt: 
‘Wat een rommel ! ‘ 
Ellen kijkt. 
De kast is leeg. 
Alles ligt op de grond. 
Ellen zegt: 
‘Er is een dief geweest !  
Is er iets gestolen ? ‘ 
Ellen en haar vriend zoeken in de rommel. 
 
Dan zegt Ellen: 
‘Mijn paspoort is weg ! ‘ 
‘Mijn bankpas is ook weg ‘, zegt haar vriend. 
‘En het geld is gestolen. ‘ 
Alle belangrijke dingen zijn weg ! 
 
Ellen gaat naar de politie. 
Ze vertelt alles. 
De agent schrijft het op. 
Maar de politie zoekt de dief niet. 
De man zegt: 
‘Er zijn heel veel dieven in de stad. 
Sorry, mevrouw.’ 
 
4. Wat is goed ? 
1. de stad     a. Nederland is een stad. 
      b. Amsterdam is een stad. 
 
2. de grond     a. De zon ligt op de grond. 
      b. De stoel staat op de grond. 
 
  



3. de rommel    a. Het kind heeft op zijn kamer 
gespeeld. Het is een rommel. 
b. Het huis is mooi schoon. Het is 
een rommel. 
 

4. leeg     a. De tv is leeg. 
      b. Het glas is leeg. 
 
5. vertelt     a. De man vertelt over zijn kinderen. 
      b. De radio vertelt muziek. 
 
5. Vul in: bankpas  -  paspoort 
a. Zij gaat naar Amerika. Ze moet een paspoort hebben. 
b. Met een bankpas haal je geld uit de automaat. 
 
6. Schrijf in de goede rij. 
een kast - een tv - een bank - een boek - een paspoort - 
een bankpas - een pen - een laptop - geld - een ring - 
een glas - een bed - een koelkast 
Wat stelen dieven wel ?    Wat stelen dieven niet ? 
een tv      een kast 
een paspoort     een bank 
een bankpas     een pen 
een laptop      een glas 
geld       een bed 
een ring      een koelkast 
 


