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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 is de huisarts bereikbaar?

Dit eerst

Welk plaatje hoort er niet bij?

Vragen

1 Kojo voelt zich ziek. Hij wil een afspraak maken met de dokter. 
 Hoe laat moet hij bellen?
 a  Tussen 7.30 en 16.00 uur
 b Tussen 8.00 en 10.00 uur
 c Tussen 12.00 en 13.00 uur

2 Het is vrijdag 20.00 uur. Lin heeft plotseling heel erge buikpijn. 
 Welk nummer moet zij bellen?
 a 0345-148214
 b 066-0050900

3 Noor wil een afspraak maken met dokter de Jong. 
 Welk nummer moet zij bellen?
 a 0345-150083
 b 0345-150110
 c 066-0050900

4 Jet wil graag dat een vrouwelijke huisarts haar helpt. 
 Met wie moet ze een afspraak maken?
 a  Dokter Courant
 b Dokter Elsas
 c Dokter Hoekstra

5 Elif heeft suikerziekte. Ze moet het suiker in haar bloed laten meten. 
 Met wie moet zij een afspraak maken?
 a Met de assistente
 b Met de dokter

a. ...
b. ...
c. ...
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Huisartsenpraktijk De Ster

 Leg deze folder bij de telefoon. 
 Dan kunt u de informatie snel opzoeken als u een dokter nodig hebt.

Openingstijden
De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur.
De praktijk is gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.
Voor spoedgevallen zijn we dan wel bereikbaar.

Telefoon dokters
Mw. R. Elsas/Dhr. Hoekstra 0345-150083
Dhr. E. Courant/Mw. de Jong 0345-150110
Receptenlijn   0345-144754 
Spoedlijn    0345-148214

Afspraak maken
Voor een afspraak voor het spreekuur of bezoek bij u thuis kunt u bellen tussen 
8.00 en 10.00 uur.

Spoed
Na 16.00 uur en in het weekend via Centrale Doktersdienst 066-0050900.

Herhaalrecepten
Als u vandaag belt voor 11.00 uur, dan kunt u de volgende dag naar de apotheek.
Daar staan de medicijnen voor u klaar.

Spreekuur assistentes
De assistentes van de praktijk hebben een eigen spreekuur.
U kunt met hen een afspraak maken voor:
 een prik
 meten suiker in het bloed 
 controleren bloeddruk
 oren uitspuiten

Dit is een folder van de huisartsenpraktijk De Ster.

!

De assistente controleert de bloeddruk
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Taken

1

Maak goede zinnen. Trek een lijn.

Kojo belt de bloeddruk .

Jet geeft met de praktijk .

De assistente meet een afspraak .

Zij pakt een prik .

De dokter maakt de folder .

Schrijf de zinnen nu goed over. Gebruik een hoofdletter en een punt.

1 Kojo pakt de folder.

2 

3 

4 

5 

2

Zoek in de tekst vijf woorden met een  C

1   

2  

3   

4 

5   

Soms hoor je S, bijvoorbeeld bij citroen.
Soms hoor je K, bijvoorbeeld bij cursus.
Hoe spreek je de C in deze woorden uit? Als een S of als een K?



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 Hoe heet uw huisarts?
2 Wat zijn de openingstijden van uw huisarts?
3 Hoe vaak per jaar gaat u naar de huisarts?

ken ik woord komt van

de folder 

de informatie 

opzoeken 

bereikbaar 

de praktijk 

spoed 

de openingstijden 

het spreekuur 

het bezoek

het weekend 

de medicijnen het medicijn

volgende 

de apotheek 

de afspraak 

de prik 

meten  

het bloed 

controleren 
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2 De thuisdokter

Dit eerst

1 De titel van deze tekst is De thuisdokter. 
 Welke twee woorden herkent u?
2 Gaat u met elke klacht over uw gezondheid naar de dokter?
 Met welke klacht wel? Met welke klacht niet?

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen 

1 Lin hoest al een paar dagen.
  Moet ze naar de dokter?
 a Ja
 b   Nee

2 Wat kan Lin zelf doen bij hoest?
 a Een warme douche nemen
 b Met iemand praten

3  De opa van Jet is 72 jaar. Hij hoest al een week.
 Moet hij naar de dokter?
 a   Ja
 b   Nee

4 Wat kan de opa van Jet zelf doen bij hoest?
 a   Thee met honing drinken
 b Warme melk drinken

5 Jal heeft pijn aan zijn maag en hij wordt erg mager.
  Moet hij naar de dokter?
 a   Ja
 b   Nee

6 Jal krijgt maagpijn als hij gaat liggen. Wat kan hij zelf doen?
 a Een extra kussen onder zijn hoofd doen
 b Thee drinken
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De thuisdokter, dat bent u zelf!

In deze folder staan tips van uw eigen dokter.
Dan weet u wat u zelf kunt doen en wanneer u naar de dokter moet.

Hoesten

De klacht: Hoesten

Naar de dokter?
•	 Nee,	gewone	hoest	gaat	binnen	14	dagen	vanzelf	over.
•	 Ja,	als	de	hoest	langer	dan	14	dagen	duurt.
•	 Ja,	als	u	ook	pijn	hebt	op	de	borst.
•	 Ja,	als	er	bloed	bij	is	als	u	hoest.
•	 Ja,	als	het	gaat	om	baby’s	of	mensen	ouder	dan	65	jaar.

Wat kunt u zelf doen?
•	 Vaak	iets	drinken	of	zuigen	op	een	dropje.
•	 In	de	neus	een	paar	druppels	zout	water	doen	als	u	verkouden	bent.
•	 Onder	een	warme	douche	gaan	staan.
•	 Thee	met	honing	drinken.

Maagklachten

De klachten:
•	 Pijn	in	de	maag	of	buik
•	 Misselijk,	overgeven
•	 Boeren

Naar de dokter?
•	 Ja,	wanneer	maagpijn	samen	gaat	met	plakkerige	ontlasting	(poep).	
•	    Ja, als u bloed spuugt of als u gewicht verliest.
•	 Ja,	wanneer	uw	maagklachten	na	4	weken	niet	over	zijn.

Wat kunt u zelf doen?
•						Warme	melk	drinken.
•	 Weinig	alcohol	en	koffie	gebruiken.
•	 Afvallen	als	u	te	zwaar	bent.
•	 Geen	tabletten	tegen	de	pijn	gebruiken.
•	 Krijgt	u	de	klachten	vooral	in	bed?	
        Leg dan een extra kussen onder uw hoofd.
•	 Heeft	u	maagklachten	die	komen	door	problemen?	
								Praat	dan	met	iemand	over	uw	probleem.
•	 Doe	oefeningen	om	u	te	ontspannen.

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

1

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

maagpijn   + 

maagklachten  + 

terugkomen  + 

samengaan  + 

2

Pijn is een woord met een lange ij.
Einde is een woord met een korte ei. 
ij en ei klinken hetzelfde.

Lees de folder De thuisdokter nog een keer. 
Zoek de woorden met een ij en een ei. Zet de woorden in de goede rij. 

ij ei

3 

Zet een rondje om de beker warme melk.
Zet een kruis door een druppel zout water.
Zet een streep onder thee met honing.
 

 

Tip
het rondje   o
het kruis   x
de streep 



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?

Een tip bij hoest en keelpijn: Neem thee met honing. 
Welke tips heeft u?
•	 Wat doet u als u hoofdpijn heeft?
•	 Wat doet u als u buikpijn heeft?
•	 Wat doe u bij andere klachten?

ken ik woord komt van

de dokter

zelf

wanneer

hoesten

vanzelf

duurt duren

verkouden

de druppels de druppel

de maag

de ontlasting

het gewicht

verliest verliezen

de melk

tabletten de tablet

leg leggen

ontspannen



 

12 Melkweg: De huisarts

3 Wat de dokter belooft

Dit eerst 

Kent u dit plaatje? 
Wat ziet u op het plaatje?

Vragen

1	 Om	arts	te	worden	moet	je	kort	naar	school.
 a  Ja
 b  Nee

2 Een arts belooft om de mensen te helpen.
 a  Ja
 b  Nee

3 Een arts belooft om goed te luisteren naar de patiënt.
 a  Ja
 b  Nee

4 Een arts belooft om wat hij hoort door te vertellen aan andere mensen.
 a  Ja
 b  Nee

5 Medicijnen kunnen gevaarlijk zijn.
 a Altijd
 b  Soms
 c Nooit
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Wat de dokter belooft

Het beroep van arts is al heel oud. 
Ook	vroeger	waren	er	al	mensen	die	andere	mensen	beter	maakten.	
Met medicijnen, kruiden, planten, massage en andere behandelingen.

Om	arts	te	worden	moet	je	lang	studeren.	
Daarna doe je examen.
Bij dat examen moet de dokter iets beloven.
Dat is nu zo en dat was lang geleden ook al zo.
Dit moet de dokter hardop zeggen:

  

Een arts kun je herkennen aan dit plaatje. 
Op	dit	plaatje	zie	je	een	slang.	

De slang betekent twee dingen: dood en leven.
Dat zit zo:
Een slang kan bijten en dan maakt hij gif.
Met gif kun je mensen beter maken. 
Maar met teveel gif maak je mensen dood.
Zo is het ook met medicijnen. 
Medicijnen kunnen je beter maken als je ziek bent. 
Maar te veel medicijnen maken je ziek en zijn gevaarlijk. 
Als je te veel neemt kun je zelfs doodgaan.

Ik beloof voor de zieken te zorgen
Ik zal mijn best doen de zieken beter te maken.
Ik beloof om naar de patiënten te luisteren.
Ik beloof dat ik de patiënten goede informatie zal geven.
Ik beloof dat ik geheim houd wat mensen aan mij vertellen. 
De mensen kunnen mij vertrouwen. 
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Taken

1

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?

Aantal seconden   

Oefen	nog	een	paar	keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?

Aantal seconden   

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

Aantal seconden   

gif
lang
slang
ding
best
beter
bijten

leven
luisteren
geheim
gevaarlijk
teveel
vertrouwen
informatie

herkennen
beloven
behandeling
geleden
gezondheid
medicijn
examen

 2

Hoeveel letters heeft het woord?
Voorbeeld:  beroep heeft 6 letters. Wat is de laatste letter?  p
  

1 slang     letters.   Wat is de laatste letter? 

2 patiënt    letters.   Wat is de laatste letter? 

3 informatie   letters.   Wat is de laatste letter? 

4 vertrouwen    letters.  Wat is de laatste letter? 



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?

Heeft u wel eens iets aan iemand beloofd?
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
•	 iemand helpen
•	 trouwen
•	 een huis kopen

Doet u altijd wat u belooft?

ken ik woord komt van

het beroep

de behandelingen de behandeling

beloven

lang geleden 

de gezondheid 

de patiënten de patiënt

de informatie

vertrouwen 

geheim

herkennen 

de dood

het leven

te veel

gevaarlijk
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4  Echt gebeurd bij de dokter

Dit eerst

Komt u wel eens bij de dokter?
Zegt de dokter wel eens iets wat u niet begrijpt?
Zegt u wel eens iets wat de dokter niet begrijpt? 
Wat doet u dan?

Vragen

1 Waarom belt de man naar de dokter?
 a Zijn kind is van de trap gevallen.
 b Zijn kind valt steeds om.

2 Hoe oud is het kind? 
 a Een half jaar  
 b Twee jaar
 c Drie jaar

3 Waar is de patiënt?
 a Bij de dokter 
 b Thuis

4 Wat ziet de dokter?
 a Dat het kind ziek is.
 b Dat het kind niet ziek is.

5 Is het verhaal echt gebeurd?
 a Ja
 b Nee 

a. ...
b. ...
c. ...
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Echt gebeurd bij de dokter

Elke dokter maakt wel eens grappige dingen mee. 
Dingen die echt gebeurd zijn.
Huisarts Hoekstra van praktijk De ster vertelt.

De telefoon op de praktijk gaat.
Een	man	zegt:		 	 ‘Dokter,	dokter,	een	spoedgeval.	U	moet	snel	komen!’
De	dokter	vraagt:		 ‘Wat	is	er	dan,	meneer?’
De man zegt:   ‘Mijn zoontje, hij valt steeds om. 
	 	 	 	 Dan	zet	ik	hem	weer	rechtop	en	dan	valt	hij	weer	om.’	
De	dokter	vraagt:		 ’Wat	is	de	leeftijd	van	uw	zoontje?’
De	man	zegt:	 	 ‘Hij	is	twee.’
De	dokter	vraagt:		 ‘Heeft	uw	zoontje	koorts?’
De	man	zegt:	 	 ‘Nee.’
De	dokter	vraagt:		 ‘Moet	hij	overgeven?’
De	man	zegt:		 	 ‘Nee.’
De	dokter	vraagt:		 ‘Heeft	hij	pijn?’
De	man	zegt:		 	 ‘Nee,	maar	hij	valt	echt	steeds	om.’
Dan	zegt	de	dokter:		 ‘Nou,	ik	begrijp	er	niets	van,	ik	kom	snel	naar	u	toe.’

De huisarts komt bij de patiënt thuis. Wat ziet hij?
De vader heeft zijn zoontje aangekleed. 
Maar toen heeft hij niet goed opgelet. 
Hij heeft de twee benen van zijn zoontje in één broekspijp gedaan...
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Taken

1

Wat is een geboortedatum. Wat is een leeftijd? 
Zet een kruisje.

leeftijd geboortedatum

1 Ik ben 63 jaar.

2 16-09-2002

3 Mijn leeftijd is 45.

4 Zij is oud: 89.

5 Mijn kind is 7.

6 04	-	08	-	’86

7 17 juni 1953

2

Lees de woorden een paar keer door. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?

Aantal seconden 

valt
thuis
steeds
arts
koorts
recht

leeftijd
praktijk
huisarts
grappig
broekspijp
patiënt

aangekleed
spoedgeval
inderdaad
opgelet
gebeurd
geboortedatum

Oefen	nog	een	paar	keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller?

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

Aantal seconden 



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?

Kent u een grappig verhaal dat echt is gebeurd? 
Vertel het aan iemand.

ken ik woord komt van

de praktijk 

steeds 

valt om omvallen

de leeftijd

de koorts

overgeven

begrijp begrijpen

aangekleed aankleden

opgelet opletten

het spreekuur

de broekspijp broek + pijp

grappige grappig



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje? 

Oefening 2

Dit leest Kojo in een folder:

1 In deze  staat informatie over de praktijk.

2 Hier kun u de telefoonnummers  .

3 U leest wanneer het  van de dokter is.

4 En bij wie u een  kunt halen.

5 De  zijn van 07.30 tot 16.00 uur.

6 De  is gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur.

7 Moet de dokter met   komen?

8 Dan zijn we   op nummer 0345-148214.

de apotheek
de druppel 

de medicijnen
de prik

prik
folder

spreekuur
opzoeken

bereikbaar
openingstijden

praktijk
spoed
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Oefening 3

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

zaterdag en zondag
volgende week
controleren
de afspraak
geheim

tijd dat je ergens moet zijn
kijken of iets goed is
het weekend
je mag er met niemand over praten
de week die komt

Oefening 4

1 Kojo heeft hoge . 

 Hij kan niet naar de praktijk komen.

2 Daarom gaat de huisarts op  bij Kojo.

3 Zij  de bloeddruk.

4 Zij schrijft een  en geeft het aan Jet.

5 Jet haalt   bij de apotheek.

Oefening 5

Wat is hetzelfde? 

1
2
3
4
5

arts
verliezen
ontlasting
opletten
aankleden

kleren aandoen
dokter
kwijtraken
poep
oppassen

recept
tabletten

meet
bezoek
koorts

Vul in
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Oefening 6

1 Mijn dochter voelt zich niet goed. Ze is  .

2 Ze  ook veel.

3 Ik doe een  zout water in haar neus. Dat helpt.

4 Mijn man zegt dat het  overgaat.

5 Maar ik vind dat het lang  .

6 Morgen ga ik met haar naar de  .

7 Nu  ik haar in bed, dan kan ze even slapen.

Oefening 7

Ozan	vertelt:

1 Ik heb pijn in mijn  .

2 En ik ben ook  .

3 Ik las in de folder wat ik  kon doen.

4 De tip was: warme melk  . Dat heb ik gedaan. 

5 Ik heb nu  pijn.

Vul in

Oefening 8

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

tabletten
beloven
de patiënt
herkennen
vertrouwen
informatie

weten wat iets is
dit geheim is veilig bij jou
zeggen dat je iets echt zal doen
medicijnen
iets wat je moet of wilt weten
iemand die ziek is

druppel
hoest
duurt

dokter
leg

vanzelf
verkouden

misselijk
maag

minder
zelf

drinken

Vul in
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Oefening 9

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5

dood
te veel
minder
vorige
ziek

meer
volgende
gezond
te weinig
leven

Oefening 10

De huisarts vertelt over zijn werk: 

1 Soms heb ik een grappig  .

2 Een tijdje  belde een man.

3 De man zei: ‘Dokter, dit is  een  . U moet snel komen.

4 Mijn zoon is   en kan niet meer opstaan. 

5 Hij is niet ziek, hij heeft geen  . 

6 Maar het is 	gek,	wilt	u	meteen	komen?’

7 Ik  ben heel snel naar het huis van de  gegaan.

8 Ik  : wat zou hier gebeurd zijn?

9 Dit was er gebeurd. 

 De vader had zijn zoontje  . 

10 En hij had twee benen in een broekspijp gedaan. 

  , hè?

spoedgeval
geleden

omgevallen
toch

beroep
koorts

Vul in

grappig
patiënt

dacht
aangekleed
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Oefening 11

Zoek de woorden.

f v s y b c b r l d

m e d i c ij n e n d

l r j s p s e g c x

x t g r a p p i g b

d r b d m e q f i l

k o i r f t l o l o

h u i s a r t s i e

h w a i b s d s s d

h e r k e n n e n i

e n n c h n h f e s

grappig
herkennen
medicijnen

huisarts
vertrouwen

bloed

Oefening 12

Streep de letters om en om weg. Begin bij de tweede letter.
Streep de tweede, de vierde, de zesde letter weg. Ga zo door.
Welk woord leest u?
Voorbeeld: a v r n t m s l   arts

1 sapsodefdhgjekvlazl  

2 twapbmlreutjtfehn   

3	 dertuypupiekl		 	

4 gheezroknednhneeind  
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Oefening 13

Maak een woord. Zet het woord op de goede plaats.

prak pig

ge blet

ta lijk

grap tijk

1	 Plaats	waar	dokter	werkt		  

2 Wat je zegt is waar. Je hebt... 

3 Het is om te lachen  

4 Een  pil    

Oefening 14  

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

Hoeveel weegt het?
Wanneer?
Ontspannen
Gevaarlijk
Leeftijd

Uitrusten en doen wat je leuk vindt
Er kan iets gebeuren dat erg is.
Hoe oud ben je?
Wat is het gewicht?
Op	welke	tijd?



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

Taken
1
Er zijn veel goede zinnen mogelijk. 
Bijvoorbeeld:
1 Kojo belt met de praktijk.
2 Jet maakt een afspraak.
3 De assistente meet de bloeddruk.
5 Zij pakt de folder.
5 De dokter geeft een prik.

2
1  Courant  klinkt als K
2   recept  klinkt als S
3   centrale klinkt als S
4   medicijnen  klinkt als S
5   controleren klinkt als K

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

Taken
1
1 maag + pijn
2 maag + klachten
3 terug + komen
4 samen + gaan

2

ij ei

pijn
bij
misselijk
maagpijn
zijn

eigen
weinig

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

Taken
1 5 letters, de laatste is g
2 7 letters, de laatste is t
3 10 letters, de laatste is e
4 10 letters, de laatste is n

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

Taken
1 leeftijd
2 geboortedatum
3 leeftijd
4 leeftijd
5 leeftijd
6 geboortedatum
7 geboortedatum



Sleutels woorden 

27Melkweg: De huisarts

 

Oefening	1

de druppel  de prik  de apotheek de medicijnen

Oefening	2
1 folder
2 opzoeken
3 spreekuur
4 prik
5 openingstijden
6 praktijk
7 spoed
8 bereikbaar

Oefening	3

1
2
3
4
5

zaterdag en zondag
volgende week
controleren
de afspraak
geheim

het weekend
de week die komt 
kijken of iets goed is
tijd dat je ergens moet zijn
je mag er met niemand over praten

Oefening	4
1 koorts
2 bezoek
3 meet
4 recept
5 tabletten

Oefening	5

1
2
3
4
5

arts
verliezen
ontlasting
opletten
aankleden

dokter
kwijtraken
poep
oppassen
kleren aandoen
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Oefening	6
1 verkouden
2 hoest
3 druppel
4 vanzelf
5 duurt
6 dokter
7 leg

Oefening	7
1 maag
2 misselijk
3 zelf
4 drinken
5 minder

Oefening	8

1
2
3
4
5
6

tabletten
beloven
de patiënt
herkennen
vertrouwen
informatie

medicijnen
zeggen dat je iets echt zal doen
iemand die ziek is 
weten wat iets is
dit geheim is veilig bij jou
iets wat je moet of wilt weten

Oefening	9

1
2
3
4
5

dood
te veel
minder
vorige
ziek

leven
te weinig
meer
volgende
gezond

Oefening	10
1 beroep
2 geleden
3 spoedgeval
4 omgevallen
5 koorts
6 toch

7 patiënt
8 dacht
9 aangekleed
10 grappig
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Oefening	11

f v s y b c b r l d

m e d i c ij n e n d

l r j s p s e g c x

x t g r a p p i g b

d r b d m e q f i l

k o i r f t l o l o

h u i s a r t s i e

h w a i b s d s s d

h e r k e n n e n i

e n n c h n h f e s

Oefening	12
1 spoedgeval
2 tabletten
3 druppel
4 gezondheid

Oefening	13
1 praktijk
2 gelijk
4 grappig
5 tablet

Oefening	14

1
2
3
4
5

Hoeveel weegt het?
Wanneer?
Ontspannen
Gevaarlijk
Leeftijd

Wat is het gewicht?
Op	welke	tijd?	
Uitrusten en doen wat je leuk vindt
Er kan iets gebeuren dat erg is.
Hoe oud ben je?
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