
Vragen 
1. Geef antwoord. 
a. Hoe oud is Els ?   Zij is ………………jaar. 
b. Waarom is Els moe na de boodschap ? 
…………………………………………………………………… 
c. Is Alma boos op Els ?  ja / nee 
 
2. Wat is goed ? 
1. Waar gaat Els naartoe?   

a. Naar school. 
b. Naar de kaasboer. 
c. Naar de visboer. 
 

2. Hoeveel kaas heeft Alma nodig ? 
 a. drie ons. 
 b. 500  gram. 
 c. drie kilo. 
 
3. Hoeveel kaas koopt Els? 
 a. drie pond. 
 b. drie kilo. 
 c. 3 ons. 
 
4. Els koopt 

a. te veel kaas. 
b. te weinig kaas. 
c. geen kaas. 
 

3. Vul in: 
Drie ons of drie pond ? 
Alma heeft een dochter. 
Zij heet Els. 
Els is acht ………….. 
Ze doet ……………..een boodschap voor haar moeder. 
 

Alma heeft kaas nodig. 
Zij ……………: ‘Els, wil je even voor mij naar de winkel ? 
Je moet 3 ons oude …………….halen. 
Pas goed op de …………….en het geld.’ 
 

Els is bij de kaasboer. 
Ze is ………………..aan de beurt. 
‘Zeg het maar, meisje’, zegt de ………………… 
Els zegt: ‘Drie pond oude kaas. ‘ 
De vrouw geeft haar drie …………..oude kaas. 
 

  



Els komt thuis. 
Ze is ………….. 
De tas was …………. 
Ze zegt: ‘Hier is de kaas. ‘ 
Alma ………..de kaas uit de tas. 
‘Dat is veel te veel, ‘ zegt ze. 
Dat is geen 3 ……, maar drie pond ! ‘ 
Maar Alma is niet…………………….. 
‘Het geeft niet’, zegt ze. 
‘We eten deze……….veel kaas.’ 
 
4. Wat is goed ? 
1. de boodschap  a. Ze doet een boodschap in de winkel. 
    b. Ze doet een boodschap bij de dokter. 
2. nodig   a. In de klas heb je een boek nodig. 
    b. In de klas heb je een jas nodig. 
3. Pas op !   a. Pas op voor de kaas ! 
    b. Pas op voor de trein ! 
4. aan de beurt  a. Waar is er aan de beurt ? 
    b. Wie is er aan de beurt ? 
5. Het geeft niet.  a. Het geeft niet dat je te laat bent. 
    b. Het geeft niet dat je een boek hebt. 
 
5. Wat is de tegenstelling ? 
Vul in:  jonge - zoon - licht – langzaam 
a. De tas is zwaar.   De tas is ………………………. 
b. Zij loopt snel.    Zij loopt ………………………. 
c. Oude kaas.    …………………kaas. 
d. Hij heeft een dochter.  Hij heeft een ………………….. 
 


