
Het is druk op straat

Er zijn veel mensen

Ze lopen naar de hoek van de straat

Ze kijken naar een oud huis

Er komt rook uit een raam. 

Dat is niet goed denkt Loes. 

Daar is brand. 

Ze loopt naar het huis toe. 

Ze ziet een ladder. 

De ladder gaat naar het raam.

Een man klimt omhoog. 

Hij haalt iets uit het raam. 

Hij neemt het in zijn arm mee. 

Daar geeft hij het aan een jongen. 

De jongen kijkt erg blij. 

Er klinkt een blaf. 

1. Wie gaan kijken bij de brand? 

A    de man

B    veel mensen

C    de jongen

D    twee kinderen

2. Lees de zin met de      ervoor. 

Daar staat: Dat is niet goed denkt Loes. 

Wat gaat er niet goed? 

A    het huis is oud

B    er staan veel mensen

C   de ladder gaat omhoog

D   er is brand

 De brand



3. Waar staat het huis? 

A    op de hoek van de straat

B    aan het eind van de straat

C    naast een boom

D    bij de brand

4. Waart gaat de ladder heen? 

A    naar het oude huis

B    naar de jongen

C    naar het raam

D    naar Loes 

5. Wat neemt de man mee uit het raam? 

A    een katje

B    een jongen

C    een hond 

D    een kind



Teun loopt met een bal op de weg

Kijk uit waar je loopt Teun

Kijk uit voor je                    met dat gat

Te laat, Teun ligt al op zijn buik

De bal rolt weg

Het been van Teun doet pijn

                   staat op en kijkt er naar

Hij veegt het zand van zijn been af

Het is wat rood, het is een schaaf

Maar meer ook niet. 

Teun gaat naar huis toe

Hij laat mam zijn                    zien

Ze geeft hem een aai over zijn bol. 

Mam zegt: waar is je bal? 

Teun kijkt haar aan

Hij weet het niet

 1.  Wat past het beste op de plaats 1? 

A    bal

B    teen

C    voet

D    knie

2. Wat past het beste op de plaats 2? 

A    zij 

B    hij 

C    mam

D    de bal

 3.  Wat past het beste op de plaats 3? 

A    bal

B    schram

C    schaaf

D    voet

 De schaaf
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