
x

Lees de woorden in de tekening.

Welke kleuren horen erachter?

Kies uit:

geel
blauw

rood

grijs

wit

kanarie 

paars

zwart

bruin 

gras  

roze

groen

bloed 

Wat staat hier?

Het blad is bezaaid met spetters.

Welke kleur spetter hoort bij welk woord?

Trek een lijn van stip naar stip. Doe het met een meetlat.

Welke figuur zie je als je klaar bent?

pimpel 

sneeuw 

roet 

hemels 

chocolade 

muis zalm 

thema 1

Woordspel

week 1
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Lees de folder van oppas Thea Zijlstra. 

Is het woord goed? Zet de letter in het rondje onder de groene pijl.

Is het woord fout? Zet de letter in het rondje onder de rode pijl.

Welke woorden lees je onder de groene en de rode pijl?

Dit krijgt een kind van Thea 

als het zich netjes gedraagt.

Dit moeten ouders nooit 
doen bij de opvoeding.

Kunnen jullie samen een traditionele manier verzinnen waarop je je kunt kleden?

En kunnen jullie ook een vooruitstrevende manier bedenken waarop je je kunt kleden?

knikkeren tekenen

hutten bouwen

een boodschap versturen

Verzin ook een traditionele 
 en vooruitstrevende manier van:

Kies en bekijk een plaatje.

Vind je wat je ziet vooruitstrevend of traditioneel?

Vertel het aan je buur. Vindt je buur hetzelfde?

Thea Zijlstra, de beste oppas uit de buurt.

Een kind opvoeden, is allesbehalve    b    / allermeest    s     eenvoudig.

Heeft uw kind geen boodschap   e     / geen kleren   c     aan wat u zegt?

Heeft u geen inhoud   h     / invloed    l     meer op het gedrag van uw kind?

Ik kom u helpen met het africhten   e     / opvoeden   o     van uw kinderen.

Ik leer u duidelijke maten    l     / maatregelen   n     te nemen.

Ik ga uit van een positieve    i     / negatieve   d     benadering van uw kind.

Ik leer u sommige    e     / diverse   n     handige opvoedtechnieken.

U bestraft   n     / beloont   g     goed gedrag.

b s
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Dit is een opvatting       b
Dit is een argument       c

Kinderen hebben juist een 
heel moderne instelling, 
want ze dragen altijd 
moderne kleren.

Volg het betoog van Theo en Hanna over de stelling.

Begin bij afbeelding 1.

Kies het goede antwoord en volg de nummers.

Bij welke letter kom je uit?

De stelling is: Kinderen zijn dom.

Ik vind dat kinderen 
minder weten dan 
volwassenen.

Kinderen praten vaak 
de opvattingen van 

hun ouders na.

Dit is een redelijk 
argument  g
Dit is een onredelijk 
argument  f

Dit is een betoog       21
Dit is een opvatting      16

Dit is een goed argument       5
Dit is een slecht argument     12

Dit is een opvatting      14
Dit is een argument       4

Maar kinderen zijn soms 
heel vindingrijk en dus 
best wel slim.

Dit is een redelijk 
argument       c
Dit is een onredelijk 
argument       d

Hanna zegt iets       20
Hanna hoest een beetje      4

Kinderen denken nog niet 
diep na. Dat komt doordat hun 

hersenen nog zo klein zijn.

Maar kinderen 
ontdekken elke dag 

nieuwe dingen!

Uiteraard moet je 
kinderen uitdagen 
zelf te kiezen.

Theo geeft een 
slechte reden       2
Theo geeft een 
goede reden       18

Dit is een opvatting       8
Dit is een argument      13

Hanna is nog niet overtuigd      20
Hanna geeft het op      10

Theo wil Hanna 
overtuigen      3
Theo houdt een 
betoog      9

1 2
3

5
4

7

Dit is een onredelijk 
argument       15
Dit is een redelijk 
argument       118

9

10 12

Maar kinderen 
laten je vaak 
verbluft staan met 
hun uitspraken.

Vind je? Kinderen 
hebben zelden een 

belangrijke uitvinding 
gedaan.

Ik ken alleen maar 
fantasieloze kinderen. 
Er zijn dus geen 
vindingrijke kinderen.

Niet waar, alle kinderen 
zijn creatief.

11
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Theo

Hanna

Hanna 
schraapt 
haar keel.
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Kijk nog eens naar de stelling: Kinderen zijn dom.

Wat vind jij de beste argumenten voor?

Wat vind jij de beste argumenten tegen?

Vergelijk dit met je buur. Verdedig je mening.

Dit is een onredelijk argument   15
Dit is een redelijk argument  6

Nu doet Hanna redelijk       e
Nu doet Hanna onredelijk       d

Dit is een slecht argument      21
Dit is een goed argument        7

Theo probeert Hanna te 
overtuigen    17
Theo geeft het op     3

Hanna is overtuigd         b
Hanna is niet overtuigd      a

Dit is redelijk van Theo       16
Dit is onredelijk van Theo      9

Theo geeft een goede reden       2
Theo geeft een slechte reden      5

Hanna heeft een opvatting       10
Hanna heeft geen opvatting     19

Dit is een argument       e
Dit is een opvatting       f

Hoeveel heb je er goed? Draai gauw om!

13 14 15

16
17 18

19 20 21

Alle kinderen zijn altijd 
nieuwsgierig, dus ze 
weten heel veel.

Kinderen vragen 
honderd keer om een 
ijsje, ook al weten ze 
dat ze het niet krijgen.

Kinderen apen elkaar 
na. Dat komt, omdat 
ze niks zelf kunnen 
verzinnen.

Kinderen denken: 
‘Nee heb je, ja kun 
je krijgen.’

Kinderen zijn heel 
vooruitstrevend!

Alle kinderen zijn 
fantasieloos.

Ik vind kinderen 
gewoon heel lief. 
Punt uit.

Alle kinderen zijn 
heel traditioneel, 
dat weet ik gewoon.

  1

   
   

      
      

      
     1

      
     

     

      

                

      

           

a Je hebt alle vragen goed. Prima gedaan hoor!
b Je hebt maar één foutje gemaakt: een prachtige uitslag. Kun je misschien raden welk antwoord je fout had?
c Van de zes vragen heb je er vier goed: knap hoor. Welke vragen heb je fout denk je?
d Je hebt drie van de zes vragen goed: precies de helft, dus dat is helemaal niet gek.
e Van de zes vragen heb je er twee goed. Als je het spel nog een keer doet, heb je vast meer geluk!
f Je hebt maar één van de zes vragen goed. Begin opnieuw.
g Wat een pechvogel ben jij: je hebt alle vragen fout. Kijk nog eens goed naar de definities van de woorden.
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Hoort bij atletiek: 

Hoort niet bij atletiek:

t
s

Welke drie woorden horen bij elkaar?

Ze staan in een rij: zo  ,zo   , of zo

Trek een lijn.

per uur 

de hardloper 

winnende tijd 

op een tijdstip  

in de loop van

gedurende

de trainer

de prestatie

het idool

de trainer 

het schema

de held 

de zon 

het idool 

de uitblinker 

de ster

rijk

de opdracht

perplex

de score

de uitslag 

bomvol

verbluft 

het stadion 

de start

de finish

paf staan

Begin bij de start en volg de lijn.

Welke sporten horen bij atletiek?

Welke sporten horen niet bij atletiek?

Schrijf de letters op de goede plek.
1

thema 2

hoogspringen

paardrijdenroeien

speerwerpen sprinten

turnen

basketballen

snelwandelen

hordelopen

verspringen

wielrennen

tennissen

hardlopen

Woordspel

week 1
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Kies om de beurt een gekleurd vakje.
Volg de lijnen in dezelfde kleur en zoek er de goede antwoorden bij.

Als je het goed hebt, trek je de lijn over.
Let op: bij elk gekleurd vakje horen twee goede antwoorden.

Wie ziet als eerste welk plaatje er staat?

de toneelvoorstelling Je bent 
toeschouwer van …

Op de 
atletiekbaan 
zie je …

De trainer traint …

De
toeschouwers
zitten in ...

In het 
stadion 
zie je …

De trainer 
is lovend 
over …

De prestatie is 
geleverd door …

perplex

de bioscoop

de voetbalwedstrijd

zodanig

de sporter

de zwemmer

de sporthal

de pup

het 
popconcert

de atleet

de toeschouwer

de trainer

de held

het idool
de prestatie

Wat staat hier?

de sporter

27



Roy luistert niet. Hij vindt 
dat zijn zusje …

Omcirkel het goede antwoord en doe wat er staat.

Als je klaar bent, zie je voor wie Roy zo zijn best doet.

Roy traint twee keer per 
week op de sportschool.
Hij traint …

kleur alle 
vakjes met 
een 1 blauw

4 = blauw

4 = roze

7 = groen

7 = geel

5 = rood

5 = zwart

8 = blauw

8 = zwart

3 = groen

3 = rood

6 = roze

6 = groen

9 = groen

9 = bruin

Hij slooft zich uit op 
krachttoestellen.
Hier doet hij …

Roy wil gespierder zijn 
dan zijn vrienden.
Hij wil zijn vrienden …

Die start is … om je 
spieren warm te maken.

Roy's zusje vindt het stom 
wat Roy doet. Ze vindt dat 
hij zich ontzettend …

Hij begint elke training 
met een …

Roy heeft geen interesse 
in conditietraining.
Hij doet dit dus …

kleur alle vakjes  
met een 1 roodzelden

regelmatig

nooit

af en toe

een beetje mee

heel erg zijn best

aftroeven

waarderen

warming-up

cooling-down

voortdurend

noodzakelijk

aftroeft

uitslooft

mekkert

zich uitslooft

9 9 2 2 2 2 3 3 9 9 7 7 7 7 3 3

3 2 4 6 4 4 2 3 9 7 6 4 4 6 7 3

3 4 6 8 6 8 6 3 9 7 1 6 1 4 7 9

9 3 4 4 6 6 9 9 3 7 4 4 6 6 7 3

9 3 4 5 5 5 3 9 3 7 6 5 6 4 7 9

3 9 6 6 4 4 3 9 9 7 4 4 6 6 7 9

Roy let voortdurend op 
wat hij eet.
Hij doet dit …

altijd

regelmatig

2 = bruin

2 = geel

thema 2

Woordspel

week 2
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Is het woord goed? Zet de letter in het rondje onder de groene pijl.

Is het woord fout? Zet de letter in het rondje onder de rode pijl.

Welke woorden lees je?

regenlaarzen

elastie
k

doelpaal

wc-bril

wangen

paraplu

regenworm

ballon

pudding

speen

zeilboot

badmuts

autoband

stuiterbal

kunstgebit

Begin bij start. 
Is iets van rubber gemaakt?

Kies ja of nee en volg het pad. 

Wie is het eerst bij de finish?

finish!

start

Oeps!
1 fout

Ach!
2 fout

Oei!
3 fout

nee nee

nee

nee

neenee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ik heb de laatste weken veel   w    / zelden    z    last van een druppende kraan.

  
’s Nachts slaap ik niet, vanwege het mekkerende   e   / voortdurende   e   gedrup.

 
Ik denk dat de afsluiting van rubber    i    / interesse    l    stuk is. 

Zo’n ring hoef je maar regelmatig    d    / zelden   n   te vervangen.

 
Wat mij betreft    i   / Wat de kraan betreft    e    is het daar nu echt tijd voor. 

Want goed slapen is voor mij noodzakelijk   g    / voortdurend    n   . 

w z
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thema 2thema 2

Kun jij schaken? Zoek de goede route naar de toren. 

Maar pas op voor de koningin! 

Begin bij start en volg de pijlen.

Bereik je de toren? Dan ben je goed in denksport!

Ga 
rechtdoor.
Ga 
zijwaarts.

Sla de 
twee 
stenen.

Je bent bekaf; 
even aan je: 
conditie 
werken 
uitrusten.

sprinten

sjokken

Kies de 
pion.

Kies het 
paard.

De pijl wijst 
rechtdoor, 
desondanks 
ga je linksaf.

Je hebt voor 
spek en 
bonen 
meegedaan.

Je bent erin 
getrapt. 
Dit kan 
alleen 
bij dammen.

De 
koningin 
heeft je 
bijna te 
pakken.

start

ei
nd

e

Woordspel

week 3
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Kees verliest bij dammen, maar vindt dat 

helemaal niet erg. Hoe kan dat?

Lees de letters in de volgorde van de pijltjes. 

Vul het antwoord in.

begin

einde

!

Vergelijk jullie woorden.
Kloppen alle woorden? 
Wat valt op? Wie heeft de 
meeste nieuwe woorden?

Plak aan of af voor of achter 

een woord in de toren.

Maak zo veel mogelijk 

nieuwe woorden.

leggen
lijnen
leiding
wijzing
geven
drijven
achter
langzaam

zoetjes
leren
bek
kijken
blaffen
straffen
kort

37



Ik zoek iets hips, 

wat toch betaalbaar 

is. 

Wat een beeldig 

truitje, wel peperduur 

maar toch … 

Maak de rebus.

----  ----  ---  --- -- ---- --  ---  ---

Drie vriendinnen kiezen een truitje op grond van twee dingen.

Slaag jij erin het goede truitje bij het goede meisje te vinden?

Trek een lijn. Welk woord kun je maken van 
de letters die je tegenkomt?

o
s

e

r

w

l

g

p

l

a

k

t

1 2

3

Ik wil iets 

spotgoedkoops,

liefst een beetje hip. 

Woordspel

thema 3 week 1
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Kies een afbeelding.
Wat doet de persoon in deze situatie?
Praat erover tot jullie het eens zijn.

Kies uit: schateren

zich dapper gedragen

kirren overstuur raken 

zich schamen

Maak de rebus af. Sommige 

stukjes zijn al voorgedaan.

ie - mand    stro - op    om   de    mond    sme  -   ren
h=m l= =

-e

-p - -

Er zijn verschillende manieren van 
lachen, waaronder kirren. 
Kennen jullie nog meer manieren? 
Praat erover. 
Wie de meeste weet, heeft gewonnen.

fffffffffffffffffffffffffffffffffff SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffffffff
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Welke letters kwam je tegen?
Vul ze in. Wat lees je?

Weet jij de goede antwoorden? 

Volg de pijlen en kleur ze in.

Een rolmodel loopt 
voorop in de mode.

Hierin zie je er 
onopvallend uit.

Hierin zie je er 
opzichtig uit.

De commercie 
bepaalt wat er in de 
winkels hangt.

Dit is een spencer. Ik kreeg de trui van 
mijn nicht. Die is dus 
tweedehands.

Een meeloper zet zich 
af tegen de mode.

Rafels zijn 
soms modieus.

Dit draag je bij speciale 
gelegenheden.

Met de mode 
meelopen, betekent 
dat je makkelijk in 
je kleren kunt 
wandelen.

waar 
waar 

waar 

waar 
waar 

waar 

waar 
waar 

waar 

waar 

waar 
waar 

niet waar
niet waar

niet waar

niet waar

niet waar

niet 
waar

niet waar

niet waar niet waar
niet waar

Een bermuda 
draag je vooral in 
de winter.

De commercie pikt 
nooit op wat 
rolmodellen dragen.

t l

niet waar

niet waar e

ik

o g

e

p

p

o

Dit

start

et waar

einde

r

r

v

s

sp

ij
k

e

o

e r

r
b

????????????????????????????????????????

Woordspel
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Hoe gek ben jij op mode? Doe de test 

met je buur. Leg de stellingen aan 

elkaar voor en omcirkel jouw keuze. nee, niet 
mee eens

Vooral   Je loopt niet graag met de mode mee. Je weet wat je wilt en trekt je weinig van anderen aan.

Vooral  Als andere mensen iets dragen, ga jij dat ook doen. Maar dat doet bijna iedereen hoor.

Vooral  De kans is groot dat je ongeveer hetzelfde draagt als de rest van de groep. 

  Maar dat kan je niet veel schelen.

Het kan me niet schelen wat ik aan heb.

Ik heb mijn eigen stijl.

Kinderen lachen me wel eens uit om mijn kleren.

Ik koop wat in de winkels hangt.

Als blauw mode is, draag ik geel.

Als mijn vriend(in) iets heeft, wil ik dat ook.

Mode? Mijn moeder kiest mijn kleren uit.

Ik zet me af tegen rolmodellen. 

Als de mode raar is, draag ik die niet. Maar als ik eraan gewend ben wel.

    Wat is de uitslag? Draai gauw om!

ja, mee 
eens

Hoe vaak         ?     keer

Hoe vaak   ?     keer

Hoe vaak   ?     keer

een

je

naast
mouw

jehoedje
schoenen

schrikken
lopenlopen

Welke twee uitdrukkingen met kleding 

kun je met deze woorden maken?

Let op: er blijft één woord over.

Vul het woord dat over is in.

Iemand iets op de spelden. 

Ergens een aan passen. 
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3 De modeontwerper …

bedenkt kleren (t)
verkoopt kleren (s)

4 Kies de 
bijbehorende tas 
voor het meisje van 
nummer 2.

5 Het meisje twijfelde, maar 
koopt toch de jurk en de tas. 
Ze is …

overstag gegaan (l)
een meeloper (b)

6 Op deze verdieping 
zag je …

nieuwe tassen (e)
vodden (w)

8 In de jaren ’50 
waren de rokken …

strak (ij)
zwierig (i)

Volg de route door dit modehuis. Begin bij de ingang.

Zet een rondje om de letters bij de goede antwoorden.

Wat is de naam van de winkel?

7 De dunne taille 
kwam door …

een andere 
lichaamsbouw (f)
een korset (d)

9 In de stijl van de 
jaren ’70 zag je …

angst (z)
oorlog (d)
vrijheid (n)

1 Deze hoge 
hakken zijn …

tweedehands (d)
opzichtig (h)

2 Dit meisje kijkt 
naar haar …

uiterlijk (e)
innerlijk (a)

p

b

k

Woordspel

thema 3 week 3
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10 Dit kapsel is …

een modegril (g)
onopvallend (t)

13 Dit silhouet 
past bij de 
afbeelding van:

vraag 8 (v)
vraag 10 (r)
vraag 12 (s)

12 Om hierin 
te passen, moet je …

je insnoeren (a)
rijk zijn (e)

14 Deze jurk hoort 
bij de stijl van…

de jaren ’50 (i)
de jaren ’70 (a)

van de vorige eeuw.

15 Deze mode 
draait vooral om ...

innerlijk (m)
uiterlijk (d)

16 Wat moet je zijn als 
je modeontwerper 
wilt worden?

creatief (ij)
volgzaam (u)

17 Met zijn stijl wil 
deze jongen iets 
zeggen over …

zijn uiterlijk (k)
zijn innerlijk (s)

11 Deze kleding is …

modieus (o)
ouderwets (p)

Doe vanaf hier in 

overleg met je buur.

h
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Weet jij de goede antwoorden? 

Volg de pijlen en kleur ze in. 

Begin bij start.

Wie ondervraagt 
de verdachte?

Bij de politie heeft 
… de leiding.

De verdachte wil niet 
spreken bij het 
verhoor. Hij is erg …

Wie onderzoekt 
de misdaad?

De commissaris werkt 
al jaren bij de politie. 
Hij is …

Omdat de wijkagent 
zo ontzettend zijn best 
doet, vindt iedereen 
hem …

De wijkagent is 
nog maar net 
begonnen met de 
zaak. Hij is …

Die man staat al 
dagen naar de 
auto te loeren. 
Ik vind dat erg …

Wie zit de verdachte 
op de hielen?

De dief had elke 
dag 30 tassen 
gestolen. Dat is 
nogal …

De commissaris heeft 
al veel misdaden 
opgelost. Hij is 
heel … bij de politie.

Wie schrijft de 
parkeerboete?

populair 
onervaren

populair  

populair  
de rechercheur   

ervaren
op zijn hoede

de commissaris 

de wijkagent  

de rechercheur  

de verdachte
de commissaris

verdacht

populair    

fanatiek ervaren
fanatiek

onervaren

fanatiek

de wijkagent

fanatiek

g

f

de wijkagent 

de spion

de rechercheur

de rechercheur

k

fanatiek k
de spion a

r

i

e

n

w

a

r

r

o

w

u

de misdaads

o

s

Welke letters kwam je tegen?
Vul ze in. Wat lees je? v

e rechercheu

en?

…

start

einde

e

d
a

r
e c

v

ht

dddddddddddddddddddddddddddd ??????????????????????????????????
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Je de                            van het brood (e) laten eten. Dit betekent: niet voor jezelf opkomen.

                              bij de wijn (e) doen. Dit betekent: een beetje toegeven op wat je wilde.

Iemand een                            van eigen deeg geven. Dit betekent: iets terugdoen wat 

iemand anders jou heeft aangedaan.

Dat is                                 na de maaltijd. Dit betekent: dat komt te laat.

                            bij de                           . Dit betekent: meteen betalen.

water

boter
vis

Vul de zin aan. Vul daarna de letters in. 

Welk woord lees je?

Kies uit:

mosterd

koekje

kaasd g

g
z

e n

Lees de uitspraken.

Is het toeval of niet?

Praat er samen over.

Toen ik de weg kwijt 
was, kwam er net een 
wijkagent langs.

De inbreker gedroeg zich dusdanig 
verdacht, dat hij werd aangehouden.

Nu mijn moeder zwanger 
is, zie ik overal baby’s.

Voordat de overval plaatsvond, was de 
winkelier de hele dag al op zijn hoede.

Toen ik haar belde, 
dacht ze nét aan me.

Het was dusdanig 
goedkoop geworden, dat 
ik het ineens kon kopen.

Er staan vijf blauwe auto’s 
achter elkaar geparkeerd.

Toen onze poes was overleden, 
kwam er een andere poes in 
onze tuin wonen.

g e
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De boom 
is dik.

De smaragd 

is zo groot als 

een cent.

Hoeveel 
bladzijden 
heeft het 
boek?

Wat staat 
er in je 
kamer?

Dat zijn kleine 
fietswieltjes.

Waar gaat 
het boek 
over?

start
eind!

Klaartje gaat Jos uitleggen hoe de rekensom 

moet. Maar waarom is dat niet nodig? 

Lees de letters in de volgorde van de pijltjes. 

Vul het antwoord in.

Waar gaa
h b k

Volg de lijn.

Gaat het over omvang of over inhoud?

Vul de letter in op de goede regel.

omvang

inhoud

d
u
t
o
m
d

a
t
m
j
t
a

a
k
o
o
g
t

r
l
a
s
o
e

a
l
p
d
o 
i

n
g
o
e
h
seinde

Hoeveel 
vissen passen 
er in de 
vissenkom?

Hoe groot 
is jouw 
kamer?

Hoeveel 
water zit er in 
de emmer?

Ik moet mijn 

fietsband twintig 

keer oppompen.

t
m

e

e 

t

e

l

r

r      

i

begin

m

l
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Hoe loopt het verhaal af?

Komt mevrouw Larivière wel of niet op de 

hoogte van het bedrog? Heeft ze het aan het 

einde wel of niet op de juwelier begrepen?

Praat er samen over.

Lees de strip over mevrouw Larivière en haar juwelier.

Zoek bij elke afbeelding het goede onderschrift. 

Vul de letters in.
Je leest:

Mevrouw Larivière wil haar mooie robijn 
in een hanger laten bevestigen. 

s

Ze legt haarfijn aan de juwelier uit 

hoe ze het wil hebben.  m

De juwelier en mevrouw Larivière plannen 
dat de hanger over een week klaar zal zijn. aDe juwelier wordt verblind 

door hebzucht. ra

Overeenkomstig de afspraak komt 
mevrouw Larivière haar hanger halen. d

 

Stiekem vervangt de juwelier de edelsteen 

door een steen van rood glas. 
g

1 2 3
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Loewie weet ... 
van inbraakalarmen.

Loewie wil graag ... op 
zijn kerfstok hebben.
          

… hij inbreekt, maakt 
Loewie een plan.
 

Nadat

Loewie is graag …
              

start

Alvorens

op straat
binnen

niets
iets

alles
niets

Loewie denkt dat ze hem 
niks kunnen maken.

Loewie houdt van …
knutselen
slopen

Loewie heeft een ... misdaad.

afkeer van      voorliefde voor

Loewie heeft een ... 
werken met zijn handen.         

voorliefde voor
afkeer van

Loewie kiest …
het rechte pad

het verkeerde pad

Loewie koopt een …
handleiding

breekijzer

Loewie gaat 
tijdklokken installeren.

Woordspel

thema 4 week 3
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Loewie moet in zijn leven steeds 

keuzes maken.
Begin bij start. Kies voor hem en 

zie waar hij uitkomt.

Vergelijk de keuzes die jullie voor 

Loewie gemaakt hebben.

Is Loewie bij jullie allebei dezelfde 

figuur geworden?

Loewie peutert ... 
aan het nachtslot.

Het inbraakalarm …

… hij inbreekt, maakt 
Loewie een plan.
 

gaat niet af
gaat af

met succes

tevergeefs

Loewie wordt beveiliger 
van een bank.

Helaas eindigt Loewie 
in de gevangenis.

Loewie wordt ... gepakt

niet       wel

Loewie weet waar 
mensen hun geld …

afstaan

opslaan

Loewie heeft ... van 
waarde bij zich.

niets         veel
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