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Opdracht 1  De docent leest langzaam de tekst voor. Lees de tekst mee en 

herhaal de moeilijke woorden. 

 

Waar is Jaap? 

Vandaag is het een warme dag. 

Het is zondag. 

Mama, papa en Jaap zijn thuis. 

Jaap speelt in zijn kamer met Daan. 

Daan is de hond van Jaap. 

Daan is 5 jaar oud. 

Jaap is ook 5 jaar oud. 

Papa is in bad. Mama maakt pasta. 

Maar … wat is dat? 

Mama ziet Jaap niet meer. 

En Daan is ook weg. 

Mama roept: “Jaap! Daan! Waar zijn jullie?” 

Maar niemand antwoordt. 

Mama is bang. 

Papa en mama zoeken samen Jaap en Daan. 

En dan… horen ze lawaai. 

De hond van Jaap blaft. 

Daan blaft naar Jaap. 

Jaap heeft zich verstopt. 

Jaap zit onder de tafel. 

Daan heeft Jaap gevonden. 

Mama en papa zijn blij. 

Mama gaat wafels maken. 

Dat eet Jaap graag. En papa ook. 

Opdracht 2  Waar zijn de woorden met een lange AA? Onderstreep deze woorden. 
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Voorbeeld: Vandaag is het zondag. 

Waar is Jaap? 

Vandaag is het een warme dag. 

Het is zondag. 

Mama, papa en Jaap zijn thuis. 

Jaap speelt in zijn kamer met Daan. 

Daan is de hond van Jaap. 

Daan is 5 jaar oud. 

Jaap is ook 5 jaar oud. 

Papa is in bad. Mama maakt pasta. 

Maar … wat is dat? 

Mama ziet Jaap niet meer. 

En Daan is ook weg. 

Mama roept: “Jaap! Daan! Waar zijn jullie?” 

Maar niemand antwoordt. 

Mama is bang. 

Papa en mama zoeken samen Jaap en Daan. 

En dan… horen ze lawaai. 

De hond van Jaap blaft. 

Daan blaft naar Jaap. 

Jaap heeft zich verstopt. 

Jaap zit onder de tafel. 

Daan heeft Jaap gevonden. 

Mama en papa zijn blij. 

Mama gaat wafels maken. 

Dat eet Jaap graag. En papa ook. 

Opdracht 3  Geef antwoord op de vragen. 

 

1. Wie is Jaap? 
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A Jaap is een jongen. 

B Jaap is de hond van Daan. 

C Jaap is de vader van Daan. 

            

2. Wat voor dag is het? 

      A Het is zomer. 

B Het is vrijdag. 

C Het is zondag. 

 

3. Waar zijn mama, papa en Jaap? 

      A Op vakantie. 

B Thuis. 

C Bij de buren. 

 

4. Wie verstopt zich? 

 

A Jaap. 

B Papa. 

C Jaap en Daan. 

 

5. Wie vindt wafels lekker? 

 

A Jaap. 

B Daan. 

C Daan en papa. 

D.  Jaap en papa. 

 

 

 

 

 

 

 


