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Zoek de koe
Kijk op bladzijde 1 tot en met 24. 
Op elke bladzijde staat een koe met een letter. 
Schrijf de letters in de emmers. Welke zin lees je dan?

.

:)
Er staan twee koeien in de wei. 
Zegt de ene koe: ‘Wat is het koud!’
Zegt de andere koe: ‘Geen wonder,
de boer heeft het hek open laten
staan!’

?
Waarom maakt Tom de
pakken melk altijd open
in de supermarkt?

?
Het staat in de wei
en het morst.

?
Het is rood en het hinnikt.

een knoei
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een paardbeiOmdat er staat: 

‘Hier openen’
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....... duikt door de golven
als een dolfijn

...... scoort bijna elke
zaterdag op het sportveld

...... speelt spannende
autoraces op zijn Playstation

....... stoeit elke dag met zijn
harige vriend

....... wordt met zijn
schoolteam vast weer
kampioen

....... oefent om later haar
droomhuis te kunnen
bouwen

....... laat zijn vingers dansen
over de toetsen

....... voelt zich een prinses
op de planken

Spelen of vervelen?

Hoe speel jij? Binnen of buiten? Met veel beweging of juist met veel concentratie? 
Deze acht kinderen spelen op heel verschillende manieren. Wat doen ze precies?
Volg de lijn en kijk wie wat aan het doen is.

•
T

Ronald

Hakim

Max

Leona

Edith

Mirjam

Koen

Fidan

Pim komt op school en vertelt dat hij een nieuwe hamster heeft gekregen die Pien heet.
Juf: ‘Waar slaapt Pien?’ Pim: ‘Bij pap en mam op de kamer.’ Juf: ‘Stinkt dat dan niet?’
Pim: ‘Daar moet Pien dan maar aan wennen!’

:)
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Welke borden kom je tegen onderweg? Heb je ze
gezien? Zet er dan een krul bij. Dan puzzelen
maar! Kijk naar het cijfer. Staat er een 4? Dan zet
je een rondje om de vierde letter van het woord
op het bord. Heb je alle elf letters van links naar
rechts verzameld  in de vakjes op de bladzijde
hiernaast? Welk woord lees je dan??

:)
De familie Bos gaat eten in een restaurant. Het
eten is erg lekker. Maar de schaal met vlees en de
schaal met patatjes zijn nog niet leeg. De vader
roept de ober. Hij wijst naar de schalen en zegt:
‘Kunt u dit inpakken voor de hond?’ De drie
kinderen beginnen allemaal te roepen: ‘Hoera, we
krijgen een hond, we krijgen een hond!’

?
Ik zit 2 keer in jaar, 3 keer in kwartaal, 2 keer
in maand, 0 keer in week en 1 keer in dag. 
Wat ben ik?

:)
Kyra: ‘Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht.’
Musa: ‘Waar ligt dat dan?’
Kyra: ‘Geen idee, maar in de krant stond: 
Lekker weer in zicht.’

Wat staat er op de borden?
•
T

de letter a
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R E B U S (schrijf de woorden onder de plaatjes)

m=h ee=ie p=j -n aa=ij + afdruk

......... .......... ........... .......... ................

:)
Twee katten lopen over het strand.
Zegt de ene kat tegen de andere:
‘Grote kattenbak is dit, zeg!’$Wist je dat 

een sprinkhaan hoort
met zijn achterpoten?

$Wist je dat de
Eiffeltoren in Parijs in de
winter vijftien centimeter
korter is dan in de zomer?
Dat komt doordat het
 metaal door de kou krimpt.

?
Als je een gele hoed in de rode zee laat
vallen, wat wordt deze dan?

?
Hoe meer dit droogt, 
hoe natter het wordt.

nat

een handdoek
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