
Antwoorden 
 
1. Waar of niet waar ?     waar  niet waar 
a. Linda gaat naar huis.              X 
b. Linda valt op het ijs.          X 
c. De moeder van Linda valt in de sloot.                 X 
d. Linda heeft hoofdpijn.       X 
 
2. Geef antwoord. 
a. Hoe gaat Linda naar school ?    
Ze gaat met de fiets. 
b. Is het zomer of winter ? 
Het is winter. 
c. Waarom is Linda nat ? 
Linda valt in het water. 
d. Waarom moet Linda twee dagen in bed blijven ? 
Het hoofd van Linda doet erg pijn. 
e. Wat doet de moeder van Linda ? 
Ze vangt de fiets en de tas van Linda. 
 
3. Schrijf in de goede rij. 
koud - muts - zwemmen - bikini - sneeuw - zon - warm – ijs 
winter     zomer 
koud      zwemmen 
muts      bikini 
sneeuw     zon 
ijs      warm 
 
4. Wat is de tegenstelling ? 
Vul in:  dik - droog - ver weg 
a. Zijn haar is nat.  Zijn haar is droog. 
b. Zijn school is dichtbij. Zijn school is ver weg. 
c. De man is dun.  De man is dik. 
  



5. Vul in. 
Een fiets in de sloot. 
Linda gaat naar school. 
Ze gaat met de fiets. 
Ze heeft een tas. 
De tas hangt aan het stuur. 
Het is koud. 
Er is ijs in de sloot. 
 
Opeens valt de tas. 
De tas komt in het wiel van de fiets. 
Linda valt. 
Ze glijdt naar de sloot. 
Ze valt op het ijs. 
Het ijs is dun. 
O help, het ijs breekt ! 
Linda valt in het water. 
 
Linda is nat. 
De fiets is nat. 
En de tas is ook nat. 
‘Help ! ‘, roept ze. 
Ze klimt uit de sloot. 
Ze is dicht bij haar huis. 
Linda gaat snel naar binnen. 
Binnen is het warm. 
 
Het hoofd van Linda doet erg pijn. 
De dokter komt. 
Ze moet twee dagen in bed blijven. 
 
De moeder van Linda vist in de sloot. 
Ze vangt een fiets ! 
En ze vangt een tas ! 


