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Naar school 
 
Lars fietst op de straat.  
Het is lekker weer.  
Lars heeft kriebel in zijn buik.  
Hij vindt het heel spannend. 
Hoe zou de meester zijn? denkt hij. 
Àat heeft Tom op _____1. gedaan? 
En is Sam nog steeds heel lief? 
Al snel komt hij Luuk tegen. 
‘Hai Luuk! Hoe was je vakantie?’ vraagt Lars. 
‘Leuk man! Àe reden met _____2. naar 
Frankrijk. 
Daar stond een tent voor ons klaar.  
Het was elke dag feest met disco en sporten. 
Het was ____3!’ zegt Luuk en hij steekt zijn 
duim omhoog. 
‘En bij jou?’  
‘Àij wilden ook met de ____4.  
Maar die ging stuk.  
Àe mochten niet meer verder rijden. 
Dus gingen we met het vliegtuig. 
Dat was een beetje eng, maar vooral heel 
gaaf. 
En de vakantie was ook heel leuk.  
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Àe konden elke dag ____5. in het meer.’ 
‘Tof man!’ zegt Luuk.  
‘Vind je het ook zo spannend?’ 
‘Ja’ knikt Lars.  
‘Ik wil weten hoe de meester is.’ 
‘Ja, ik ook’ knikt Luuk.  
Daar is Sam al.  
Lars vindt haar heel lief.  
Maar dat weet ze ____6.  
Luuk wel.  
Hij stoot Lars aan en ___7. door zijn tanden.  
‘Ssst!’ sist Lars.  
‘Hoi Sam!’ zegt Lars.  
‘Hoi jongens’ zegt Sam.  
‘Hebben jullie er ook weer zin in?’ vraagt ze. 
Lars en Luuk knikken.  
Ze zien de school al.  
Lars, Luuk en Sam zijn klaar voor een nieuw 
____8.  
En jij?  
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Vul aan, wat komt op de streep?  
Zet een rondje om het goede antwoord 
 

1. a.school  
b. vakantie 
c. straat 

2. a.vliegtuig  
b. de fiets 
c. de auto 

3. a.stom  
b. zielig 
c. top 

4. a. auto 
b. fiets 
c. motor 

5. a. hardlopen  
b. eten 
c. zwemmen 

6. a. niet  
b. wel 
c. misschien 

7. a. loopt 
b. fluit 
c. roept 

8. a. schooljaar 
b. vakantie 
c. dictee 

 


