
KIJKER 8 Les 244
Oefening 46

Ik schrijf de woorden tussen haakjes in het meervoud of in de passende vorm.

De avonturen van Bas – deel 6

Het is zondag. We (zit) __________________ aan tafel en we (ontbijt) ______________________.

We (smeer) ___________________ lekkere gelei op onze (boterham) ______________________. 

We (heb) _________________ gezocht naar Bas. Die is weer weg. Plots (hoor) _______________ 

we geblaf. ‘Bas’, (denk) _______________ we. We (open) ___________________ de deur. Wat is

dat?! Een hele stoet komt eraan. Vooraan Bas met zijn (oor) _____________________ rechtop.

Vlak na hem stappen twee (kwaad) ____________________ (mens) ____________________. 

Ze (houd) ________________ een lijn vast met een mooie hond en zes trippelende (hondje)

_____________________. ‘Dat heeft jullie hond gedaan’, (zeg) ___________________ ze kwaad.

Oei oei oei! Wat nu? Mama en papa (moet) _________________ (lach) _________________. ‘Als

je wil, (kan) ___________________ ze hier blijven’, (antwoord) ____________________ ze.

Fout? _________________________________________________________________________

Oefening 47

Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.

De avonturen van Bas – deel 7

En zo (vieren) ______________________ we het huwelijk van onze 

Bas. Er (worden) __________________ een hele dag gefeest. 

Er (lijken) _______________ geen einde te komen aan het plezier. We (spelen) _______________

met de kleintjes, mama (lachen) _______________, papa (aaien) ________________ en

(vertroetelen) ________________________ hen. Onze Bas (liggen) _________________ alles te

bekijken. Zo fier als een gieter! Hij (leggen) ____________________ zijn kop op zijn poten en

(vallen) ___________________ in slaap.

Fout? ____________________________________________________________
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Goed gedaan!  

Tot volgend  
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zitten
smeren

ontb ijten
bo terhammen

hebben horen
denken openen

oren
kwade mensen

houden
hondjes zeggen

moeten lachen
kunnen antwoorden

v ieren
wordt

lijkt spelen
lacht aait

vertroetelt ligt
legt

valt
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