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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Wanneer moet jij naar de tandarts?

Dit eerst

Wat ziet u op de foto?
Aan welke woorden denkt u? 

Vragen

1 Wat voor tekst is dit? 
 a  Een afspraakkaart van de tandarts 
 b Een folder over de tandarts
 c Een rekening van de tandarts

2  Wanneer heeft Lin haar afspraak met de tandarts?
 a 5 maart
 b 3 mei
 c 5 juni 

3 Hoe laat heeft Lin de afspraak?
 a Half negen
 b Tien over half vijf
 c Tien voor half vijf

4 Met wie heeft Lin de afspraak?
 a S. Fluitsma 
 b A. Gürkan
 c A. Nolda

5 Wen wil een afspraak maken met de tandarts. Hoe laat kan hij bellen?
 a Acht uur
 b Elf uur
 c Twee uur

6 Lin heeft op 10 juli een afspraak. 
 Ze belt op 8 juli om te zeggen dat ze niet kan komen. 
 Moet Lin betalen?
 a  Ja
 b Nee
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TANDARTSPUNT LEERDAM
Adres: Zuivellaan 10

  1314 AZ Leerdam

Website: www.tandartspuntleerdam.nl

Mail:  receptie@tandartspuntleerdam.nl 

Telefoon:  0345- 432987 (van 8.30 tot 13.00)

Bij spoed:  in het weekend en op werkdagen 

  voor 8.30 of na 17.30 uur 0900- 1239876

Afspraak voor:  Mevrouw Lin Kam 
Geboortedatum:  05-06-1953 

Met  

Tandartsen*:    Mondhygiënistes

0 J. Cohen   0 A. Nolda

x S. Fluitsma   0 L. Smit

0 A. Gürkan   

0 E. den Outer

*Aankruisen met wie de afspraak is.

U heeft een afspraak op

dag   datum  tijd

Vrij       dag 03-05-’12 16.20 
 dag  

 dag  

Let op: 

Als u niet op de afspraak kunt komen dan moet u ons bellen. 

Als u niet belt dan moet u de afspraak betalen.

Afzeggen kan tot 24 uur voor de afspraak. 

Het telefoonnummer van de assistente is: 0345-432988

Lin heeft een afspraak met de tandarts.
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Taken

1

Welke tijden zijn hetzelfde? 

16.25
10.30
08.35
13.05
14.50
09.45
12.15
15.40

tien over half vier
kwart over twaalf
vijf voor half vijf
kwart voor tien
half elf
vijf over een
tien voor drie
vijf over half negen

2

In welke maand is de datum?

25-09-2012
04-11- 2012 
27-02-2012
06-04-2012 
03-05-2012
15-03-2012
12-06-2012
31-07-2012
01-10-2012
14-01-2012
31-12-2012
04-08-2012

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

3

Deze lange woorden zijn van twee woorden gemaakt. 
Welke woorden zijn dat?  

afspraakkaart   + 

tandarts    + 

werkdagen    + 

telefoonnummer   + 



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Heeft u een tandarts?
2 Heeft u een afspraakkaart?
 Kijk op de afspraakkaart van uw tandarts.
  Hoe heet uw tandarts?
  Wanneer heeft u uw volgende afspraak ? 
  Hoe laat?
  Welk telefoonnummer moet u bellen als u niet kunt komen?
3 Heeft u geen tandarts? Kijk dan op de afspraakkaart van iemand anders.

ken ik woord komt van

de afspraak 

de afspraakkaart de afspraak + de kaart 

de tandarts

het adres

de telefoon

de spoed

voor

na

kan kunnen

het weekend

de assistente

de datum

de tijd

tot

de geboortedatum

aankruisen
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2 Eten, drinken en een gezond gebit

Dit eerst

Hoe vaak poetst u uw tanden?
Welke dingen gebruikt u om uw gebit schoon te maken?

Vragen

1 Zet een kruisje in het goede vakje

Wat Goed voor tanden Slecht voor tanden

Yoghurt

Speeksel (spuug)

Frisdrank

Water

Tandenstoker

Suiker

Zuur

Vruchtensap
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Eten, drinken en een gezond gebit
Suiker is ongezond. Suiker is niet goed voor uw gebit.
Suiker maakt gaatjes in uw tanden en kiezen. Dat weet u.
Maar weet u ook dat zuur slecht is voor uw gebit?
In veel eten en drinken zit suiker én zuur. 
Bijvoorbeeld in frisdrank, vruchtensap, yoghurt en wijn. 
Dat zuur maakt de bescherming van uw tanden kapot. 
Uw tanden en kiezen worden dan slechter. 
Gelukkig zorgt het speeksel in uw mond ervoor dat het zuur niet kan werken. 
Het speeksel beschermt dus uw tanden.
Maar het speeksel kan dat alleen doen als er geen eten en drinken in de mond zit. 
Dan heeft het speeksel genoeg tijd om het zuur te laten verdwijnen.
Het is dus slecht voor uw gebit als u de hele dag door eet of zure dranken drinkt.
Water, koffie en gewone thee zonder suiker zijn niet slecht voor uw gebit.
 
Tips voor een gezond gebit

Tip 1  Neem drie hoofdmaaltijden per dag. 

Tip 2  Eet maar vier keer per dag iets tussen de maaltijden door.

Tip 3  Drink weinig frisdrank en zure vruchtendranken.

Tip 4  Poets uw tanden tweemaal per dag.

Tip 5  Belangrijk: gebruik tandpasta met fluoride.

Tip 6  Maak uw tanden en kiezen schoon met tandenstokers.

Deze tekst komt uit een folder
De folder ligt in de wachtkamer van de tandarts.
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Taken

1

Het tegengestelde van gezond is ongezond.
on betekent: niet
ongezond betekent: niet gezond
Wat betekenen deze woorden?

1 onnodig    

2 ongewoon   

3 onhandig   

4 ongezellig  

5 oneerlijk  

6 onaardig   

7 ongetrouwd  

2

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?    seconden
Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?     seconden

Doe de oefening na een week nog een keer. 
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?  seconden

tand
arts
fris
zin 
zuur 
spuug
poets
mond
vrucht
slecht

gezond 
gebit 
gebruik 
geluk 
genoeg 
gewoon
gepoetst
gemaakt
gestopt
gewacht

bijvoorbeeld
belangrijk
beschermen
tandpasta
tandenstokers
maaltijden
vruchtendranken
verdwijnen
wachtkamer
fluoride

Lees nu tekst 2 nog een keer.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Wat doet u om uw gebit gezond te houden?

Doe ik Doe ik soms Doe ik niet

Tanden poetsen

Tandpasta met fluor gebruiken

Tandenstokers gebruiken

Naar de tandarts gaan

ken ik woord komt van

de wachtkamer 

gezond  

het gebit

de gaatjes het gaatje

de tanden de tand

de kiezen de kies

de suiker

zuur 

slecht  

bijvoorbeeld

de frisdrank 

kapot

gelukkig 

het speeksel 

de mond

beschermen

zonder 

tussen 

poets poetsen

de tandpasta 
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3 Wat kost de tandarts?

Dit eerst

1 Weet u hoeveel het kost om een tand te laten trekken?
2 Als u een tandarts zoekt, waar let u dan op?

Vragen

1 Noor zoekt een tandarts. 
 Zij wil weten welke tandarts het goedkoopst is.
 Daarom kijkt zij naar de prijzen van de tandartsen in haar woonplaats.
 Vul het schema voor Noor in.  

Controle Kies vullen Kroon

Tandartsenpunt Leerdam € 45

Tandartspraktijk De Linge

Tandarts de Wit € 25 € 300

 
2 Noor moet een kies laten vullen. Welke tandarts is het duurst?
 a Tandartsenpunt Leerdam
 b Tandartspraktijk De Linge 
 c Tandarts de Wit

3 Noor heeft een kroon nodig. Waar is de kroon het goedkoopst? 
 a Bij Tandartsenpunt Leerdam
 b Bij Tandartspraktijk De Linge 
 c Bij tandarts de Wit

4 Bij welke tandarts is de controle het goedkoopst? 
 a  Bij Tandartsenpunt Leerdam
 b Bij Tandartspraktijk De Linge 
 c Bij tandarts de Wit
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TANDARTSENPUNT LEERDAM

Behandeling Tarief

Controle
Kroon
Kunstgebit
Trekken tand of kies
Vullen kies

€ 20
€ 265
€ 600
€ 50
€ 45

TANDARTSPRAkTijk DE LiNGE

Behandeling Tarief

Controle
Kroon
Kunstgebit
Trekken tand of kies
Vullen kies

€ 25
€ 280
€ 550
€ 58
€ 55

TANDARTS DE WiT

Behandeling Tarief

Controle
Kroon
Kunstgebit
Trekken tand of kies
Vullen kies

€ 25
€ 300
€ 570
€ 55
€ 48

Noor zoekt een tandarts. 
Ze kijkt op een website.
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Taken

1

Als je informatie wilt opzoeken, moet je soms het alfabet kennen. 
Bijvoorbeeld als je een woord wilt opzoeken in een lijst.
Hier staat het alfabet: 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y z

De tandarts heeft een lijst met behandelingen. 
De lijst begint met de woorden met een a. 
Die staan bovenaan de lijst.
Dan komen de woorden die beginnen met een b.  
Dan met een c en zo gaat het verder. 
De woorden met een z staan helemaal achteraan.

Welk woord komt eerst?

1 kroon of controle  

2 vullen of trekken   

3 kies of tand   

4 kunstgebit of kroon 

2

Dit is een lijst van de tandarts. 
Zet de woorden in de volgorde van het alfabet.

1  kies trekken    

2  kunstgebit    

3  vullen     

4  tanden schoonmaken  

5  controle    

6  kroon     

 

Tip
Als de eerste letter 
hetzelfde is, dan moet 
u naar de tweede letter 
kijken.

bot

glazuur

wortel

tandvlees



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Bent u verzekerd voor tandartskosten?
 Of betaalt u de rekening van de tandarts zelf? 
2 Heeft u een rekening van de tandarts? 
 Lees de rekening goed en praat er met iemand over. 
 Hoeveel begrijpt u van de rekening? 
 Zet een kruisje:
 O Ik begrijp een beetje  
 O Ik begrijp de helft 
 O Ik begrijp alles

ken ik woord komt van

kost kosten

verplicht

moeten

prijzen de prijs

duur

goedkoop

de behandeling

de website

iedereen

de tarieven het tarief

vergelijken

de controle

vullen

de praktijk
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4  Muntjes van de tandenvogel

Dit eerst

Hoe heten de eerste tanden van een kind? 
Hoe oud zijn kinderen als ze hun tanden wisselen?
Geeft u uw kinderen geld of iets anders als ze een tand verliezen?

Vragen

1 Hoe laat zitten Mevrouw Smit en mevrouw Temba in het park?
 a 10 uur
 b 2 uur

2 Mevrouw Temba vertelt een verhaal over vroeger. 
 Hoe oud is ze in het verhaal?
 a 4 jaar
 b 7 jaar

3 Wat doet de moeder van mevrouw Temba?
 a Ze gooit de tand op het dak.
 b Ze gooit de vogel op het dak.

4 Wat vindt mevrouw Temba onder haar kussen?
 a Diamantjes
 b Muntjes

5 Is mevrouw Temba blij als ze de muntjes vindt?
 a Ja, ze is blij want zo krijgt ze voor het eerst geld voor haarzelf.
 b Nee, ze is verdrietig want ze is haar tanden kwijt.

6 Heeft mevrouw Temba nu een gezond gebit?
 a Ja
 b Nee
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Geld van de tandenvogel

Elke dag precies om tien uur in de ochtend zitten de oude mevrouw Smit en de 
oude mevrouw Temba in het park. 
Ze praten en breien en praten en breien. Ze hebben het gezellig.
Mevrouw Temba zegt: ‘Kijk daar!’  
En ze wijst naar twee vrolijke vogels op een tak. 
Mevrouw Smit kijkt op van haar breiwerk. 
Mevrouw Temba zegt: ‘Kijk, die vogels, daar heb ik mijn eerste geld mee verdiend.’
‘Met die vogels?’ zegt mevrouw Smit. ‘Vertel eens.’ 
Mevrouw Temba zegt: ‘Lang geleden was ik nog een klein meisje van zeven. 
Ik was een klein, lief meisje met mooie zwarte krullen en mooie lach. 
Als ik lachte kon je mijn lieve witte tandjes zien. 
Ze waren zo mooi als kleine diamantjes.’  
Mevrouw Smit kijkt op van haar breiwerk. ‘Oh ja? Diamantjes?’  
‘Ja!’ zegt mevrouw Temba.
‘Je weet, toen ik zeven was, woonde ik nog in mijn oude land Malawi. 
Dat is hier ver vandaan. 
Op een dag verloor ik één van mijn prachtig witte tandjes. 
Het viel zo uit mijn mond. En wat deed mijn moeder? 
Mijn moeder gooide dat prachtige tandje op het dak van ons huis. 
En toen kwam de volgende dag een vogel. Precies dezelfde vogel als je daar ziet. 
Die mooie zwarte vogel met die witte kraag. En die vogel heeft het losse tandje 
meegenomen. Hij pakte het tandje met zijn bek en vloog er zo mee weg.
Die nacht lag ik op mijn kussen. En ik huilde mezelf in slaap. 
Ik miste mijn mooie witte tandje.  
Toen heeft dat vogeltje, dat vogeltje daar, wat muntjes onder mijn kussen gelegd. 
Dat deed hij om mij te bedanken voor het mooie witte tandje.
De muntjes waren nog mooier en zwaarder dan mijn tandje.  
Die muntjes waren het eerste geld dat ik zelf heb verdiend. Ik was er heel blij mee.’

Mevrouw Smit lacht: ‘Haha, wat een mooi verhaal. En ben je nu nog steeds rijk?’
Mevrouw Temba zegt: ‘Was dat maar waar! Maar helaas, rijk ben ik niet. 
Ik ben zo arm dat ik de tandarts niet kan betalen.’ 
En mevrouw Temba lacht nog harder.
Mevrouw Smit kijkt naar haar mond en zegt: 
‘Ja, ik zie het, je hebt nog maar vier tanden! Net als vroeger.’
En mevrouw Smit en mevrouw Temba lachen naar elkaar en ze hebben het gezellig.

de diamant
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Taken

1

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

Op een dag verloor ik een van mijn mooie witte tandjes. 
Het viel zo uit mijn mond. 
Mijn moeder gooide dat witte tandje op het dak van ons huis. 
De volgende dag kwam er een vogel. 
Die vogel nam het losse tandje mee. 
Die nacht huilde ik mezelf in slaap.
Ik miste mijn mooie witte tandje.  
Toen heeft dat vogeltje wat muntjes onder mijn kussen gelegd. 
Dat deed hij om mij te bedanken voor de tand.
De muntjes waren nog mooier en zwaarder dan mijn tandje.  

2

Ik doe het geld in mijn tas betekent: Ik doe het geld nu in mijn tas.
Ik deed het geld in mijn tas betekent: Ik deed het geld vroeger in mijn tas. 

Is het vroeger of nu? Zet een kruisje.

Vroeger Nu

1    Ik verloor mijn geld.

2    Ik verlies mijn geld.

3    De vogel vliegt weg.

4    De vogel vloog weg.

5    De vrouw kwam naar het park.

6    De vrouw komt naar het park.

7    De tand viel uit mijn mond.

  



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Wat doet u met de melktanden van uw kind? 
2 Wat doen ze in uw geboorteland met melktanden?
3 Vraag aan iemand in Nederland wat hij of zij met melktanden doet.

ken ik woord komt van

precies

het park

de vogels de vogel

het geld

verdiend verdienen

geleden

lachte lachen

verloor verliezen

vielen vallen

deed doen

kwam komen

het dak

losse los

de bek

miste missen

de muntjes de munt

zelf

rijk

arm

vroeger



Woorden woorden woorden

20 Melkweg: De tandarts

Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje?

Oefening 2

1 Ozan gaat voor   naar de tandarts.

2 De tandarts kijkt in de  van Ozan. 

3 Hij ziet dat Ozan een  heeft in een kies.

4 Hij maakt een nieuwe  om de kies te  .

Oefening 3

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

poetsen
spuug
kosten
vullen
vliegen

vogel
tandpasta
speeksel
geld
kies

het gebit
de kies 
de tand

de tandarts
de tandpasta

de wachtkamer

afspraak
controle

gaatje
mond
vullen

Vul in
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Oefening 4

1 Jal heeft heel erge pijn aan zijn kies.

 Maar het is zaterdag. Het is dus  .

2 Hij kijkt op de  .

3 Daar staat het nummer dat hij bij  moet bellen.

4 Jal pakt zijn  .

5 Jal praat met de  .

6 Gelukkig  hij meteen komen.

Oefening 5

1 Alle tandartsen moeten hun prijzen laten zien op 

 een  . 

2 Dat is  .

3  moet de tarieven kunnen lezen. 

4 De mensen kunnen dan  zien hoe duur de  is.

Oefening 6

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5

muntjes
prijs
citroen
lang geleden
bek

mond
zuur
vroeger
tarief
geld

Vul in

Vul in
afspraakkaart

assistente
kan

spoed
telefoon
weekend

behandeling
Iedereen
verplicht
website

zelf
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Oefening 7

1 In veel eten en drinken zit  én zuur. 

2  in vruchtensap en yoghurt. 

3 Ook in  en wijn zit zuur.

4 Dat zuur maakt uw tanden  . 

5 Eet daarom niet te veel  de maaltijden door.

Oefening 8  

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

sinds 1 januari
10.40 uur
12-11-2013
€ 50
Boterstraat 315

het adres
de datum
vanaf
de tijd
de prijs

Oefening 9  

1 Ik woon in een mooi huis.

 Op het huis staat een rood  .

2 Dat  het huis tegen regen en wind.

3 Het is geen rijtjeshuis. 

 Het huis staat  van de andere huizen.

4 Het is een groene buurt. 

 Er is een  vlakbij.

Bijvoorbeeld
frisdrank

kapot
suiker
tussen

beschermt
dak
los

park

Vul in

Vul in
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Oefening 10

Zet een rondje om de tandarts. 
Zet een kruisje door de afspraakkaart.
Zet een streep onder de tandenborstel.

Oefening 11

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6
7

voor
rijk
slecht
kapot
vroeger
zonder
goedkoop

met
nu
heel
goed
duur
na
arm

Oefening 12

Maak een woord en zet op de goede plaats.

speek spraak

ver tijk

pre sel

prak zond

af cies

ge plicht

1  De tijd dat je ergens moet zijn  

2 Water in je mond    

3  Het moet     

4 Niet vroeger en niet later  

5  Werkplek van de tandarts  

6 Niet ziek     

Tip
het rondje   o
het kruis   x
de streep 
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Oefening 13

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

Doe je als je vrolijk bent.
Als je werkt, krijg je geld.
Je vindt het erg als iets er niet is.
Zorgen dat iets veilig is
Zij helpt de tandarts.
Niet aan elkaar vast

de assistente
beschermen
lachen
los
missen
verdienen

Oefening 14

Maak vier lange woorden met tand.

1 tand   

2 tand

3 tand

4 tand

Oefening 15

1 Noor loopt op straat. Ze kijkt niet goed uit. 

 Een steen ligt  .

2 Noor  op haar gezicht. 

3 Ze valt op haar gebit. Ze  haar tand.

4  heeft ze geen pijn.

5 Nu zoekt Noor een tandarts. Ze wil een tandarts die niet duur is. 

 Noor   de prijzen.

6 Ze maakt een afspraak. Ze kan meteen  .

7 Ze  haar losse tand meenemen.

pijn
koffie
pasta
vlees
dak
arts
park

Gelukkig 
komen

los 
moet

vergelijkt
valt

verliest

Vul in
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Oefening 16

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Van links naar rechts
1 Het is wit en zit voor in je mond
2 Ding waarmee je kunt bellen
3 Iemand die de dokter of tandarts helpt
4 Iets moet snel gebeuren
5 Daar waar je woont
6 Dokter voor je tanden
7 Dag en maand
8 Het is wit en zit achter in je mond

Van boven naar beneden
9 Tijd dat je ergens moet zijn

Oefening 17

Zet de woorden in de slang.
De laatste letter van een woord is hetzelfde als 
de eerste letter van het volgende woord.
Bijvoorbeeld: jas - sok - kam

datum 
fris 

munt 
tand 

tarief 
speeksel

adres
afspraak

assistente
datum

kies
spoed

tand
tandarts
telefoon

munt



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 a
2 b
3 c
4 a
5 b
6 b

Taken
1

16.25
10.30
08.35
13.05
14.50
09.45
12.15
15.40

vijf voor half vijf
half elf
vijf over half negen 
vijf over een
tien voor drie 
kwart voor tien
kwart over twaalf 
tien over half vier

2

25-09-2012
04-11-2012 
27-02-2012
06-04-2012
03-05-2012
15-03-2012
12-06-2012
31-07-2012
01-10-2012
14-01-2012
31-12-2012
04-08-2012

September
November 
Februari
April
Mei
Maart
Juni
Juli
Oktober 
Januari
December 
Augustus

3
afspraak + kaart
tand + arts
werk + dagen
telefoon + nummer

Tekst 2
Vragen

Wat Goed Slecht

Yoghurt x

Speeksel x

Frisdrank x

Water x

Tandenstoker x

Suiker x

Zuur x

Vruchtensap x

Taken
1 niet nodig
2 niet gewoon
3 niet handig
4 niet gezellig
5 niet eerlijk
6 niet aardig
7 niet getrouwd

Tekst 3
Vragen
1

Controle
Kies 

vullen
Kroon

Leerdam € 20 € 45 € 265

Linge € 25 € 55 € 280

de Wit € 25 € 48 € 300

2 b
3 a
4 a

Taken
1 1 controle
 2 trekken
 3 kies
 4 kroon

2 1 controle
 2 kies trekken
 3 kroon
 4 kunstgebit
 5 tanden schoonmaken
 6 vullen

Tekst 4  
Vragen  
1  a
2 b
3 a
4 b
5 a
6 b

Taken
1 vroeger
2 nu
3 nu
4 vroeger
5 vroeger
6 nu
7 vroeger
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Oefening 1

de tandpasta de kies  de tandarts

de wachtkamer het gebit  de tand

Oefening 2
1 controle
2 mond
3 gaatje
4 afspraak, vullen

Oefening 3

1
2
3
4
5

poetsen
spuug
kosten
vullen
vliegen

tandpasta 
speeksel
geld
kies 
vogel

Oefening 4
1 weekend
2 afspraakkaart
3 spoed
4 telefoon
5 assistente
6 kan

Oefening 5
1 website
2 verplicht
3 Iedereen
4 zelf, behandeling

Oefening 6

1
2
3
4
5

muntjes
prijs
citroen
lang geleden
bek

geld 
tarief
zuur
vroeger
mond
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Oefening 7
1 suiker
2 Bijvoorbeeld
3 frisdrank
4 kapot
5 tussen

Oefening 8

1
2
3
4
5

sinds 1 januari
10.40 uur
12-11-2013
€ 50
Boterstraat 315

vanaf
de tijd
de datum
de prijs
het adres

Oefening 9
1 dak
2 beschermt
3 los
4 park

Oefening 10

Oefening 11

1
2
3
4
5
6
7

voor
rijk
slecht
kapot
vroeger
zonder
goedkoop

na 
arm 
goed
heel 
nu 
met
duur

Oefening 12
1 afspraak
2 speeksel
3 verplicht
4 precies
5 praktijk
6 gezond

x
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Oefening 13

1
2
3
4
5
6

Doe je als je vrolijk bent.
Als je werkt, krijg je geld.
Je vindt het erg als iets er niet is.
Zorgen dat iets veilig is
Zij helpt de tandarts.
Niet aan elkaar vast

lachen
verdienen 
missen
beschermen
de assistente
los

Oefening 14
1 tandpijn
2 tandpasta
3 tandvlees
4 tandarts

Oefening 15
1 los
2 valt
3 verliest
4 Gelukkig
5 vergelijkt
6 komen
7 moet

Oefening 16

9

1 t a n d

2 t e l e f o o n

3 a s s i s t e n t e

4 s p o e d

5 a d r e s

6 t a n d a r t s

7 d a t u m

8 k i e s

Oefening 17
tand - datum - munt - tarief - fris - speeksel
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