
Talig oefenmateriaal



mama Fran

buurman Ben

de agent

Eva

Trek een lijn.
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dochterOmcirkel



geldOmcirkel



omcirkelWat is goed?

fofo

tofo

foto

ze hult

ze huilt

ze nult

baba

qaqa

papa

boos

poos

doos



Trek een lijn.

Ze belt de politie.

Eva ligt op bed.

Ben wil Fran troosten.



Eva lust geen worst.     goed    fout

Fran verdient heel weinig.  goed    fout

Fran gaat naar de politie.   goed    fout

Eva zit op de schommel.  goed    fout

Ben is boos op Eva.    goed    fout

OmcirkelGoed of fout?



OmcirkelWat is goed?

Eva geeft Ben een hand.

Ben belt naar Fran.

Eva kijkt boos naar Ben.

De agent zoekt Eva.

De agent luistert.

Fran geeft een foto aan de agent.



OmcirkelWat is goed?

Ben kijkt Fran in de ogen.

Ben pakt Eva stevig vast.

Ben en Fran stappen snel door.

Eva is nu bijna twee uur weg.

Fran maakt zich veel zorgen.

Fran pakt Eva stevig vast.



OmcirkelWat is goed?

• nieuw

• tweedehands

• een foto van Eva

• een telefoon

• Eva is boos 
op mama.
     
• Eva wil naar 
de speeltuin.

• Ben slaapt.
     
• Ben en Fran 
zitten in de zetel.

Welke kleren koopt Fran?

Wat geeft Fran aan de agent?

Waarom liep Eva weg?

Het is avond. Waar is Ben?



opent  –  begrijpt  –  verdient 

Fran _________________ de deur van Eva’s kamer.

Fran _________________ heel weinig.

Fran _________________ haar dochter.

geven  –  meteen  –  zorgen 

De agent komt _________________.

Ik kan haar niet _________________ wat ze wil.

Fran maakt zich veel _________________.

paniek  –  wangen  –  geloof 

Tranen lopen over haar _________________.

Fran is in _________________.

Ik _________________ je niet.

Vul in?



Dit zegt Eva.

_____ Ik geloof je niet.

_____ Ik haat je.

_____ Ik liep weg. Is mama nu boos?

_____ Het spijt me.

Dit zegt Fran.

_____ Meisje toch! Waarom liep je weg?

_____ Eva! Waar ben je?

_____ Ze vindt me geen goede mama.

_____ Help me! Mijn dochter is weg!

Dit zegt Ben.

_____ Ik ben uw nieuwe buurman.

_____ Jouw mama mist je heel erg.

_____ Ik zal ook helpen zoeken.

_____ Jij hebt een erg lieve dochter.

Schrijf de nummers. (1 - 2 - 3 - 4) 



omcirkel.Luister en


