
     's morgens / 

's ochtends 's middags 's avonds 's nachts 

6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 00:00 00:00 - 6:00 
 

Het is 8 uur 's morgens / 's ochtends. 8:00 uur 

Het is 8 uur 's avonds. 20:00 uur 1 dag = 24 uur 

Het is 2 uur 's nachts. 2:00 uur 

Het is 2 uur 's middags. 14:00 uur 
 

 ik schrijf ik zeg 

 

 

5.50 s ochtends 

17.50 's middags 

 

0.45 's nachts 

............. 

 

 

8.30 

20.30 

 

............. 

............. 

 

 

 

1.40 

13.40 

 

............. 

............. 

 

 

 

5.00 

17.00 

 

............. 

............. 

 



HOE DUUR IS HET? 

€ = het euroteken 

€13,00 = 13 euro 

€6,25 = 6 euro en 25 eurocent 
 

 
iemand uitnodigen 

Ga je mee naar het zwembad? Ga je mee naar (+plaats) 

Ga je mee naar Abdoul? Ga je mee naar (+naam) 

 

een uitnodiging aannemen 

Ga je mee? Ja, leuk.  

 Ja, dat is goed  
 

een uitnodiging afslaan 

Ga je mee? Nee, ik ben (te) moe. 

 

 Nee, sorry, ik kan niet.  

 

 Nee, ik heb geen zin. 

 

 Nee, ik heb geen tijd.  

 Een andere keer misschien. 

 

 Nee, ik ga liever naar huis.  

 

 Nee, ik moet werken. 

 



Maak de zin af. 

 

1 Hij neemt brood 

2 Hij kijkt naar de radio 

3 Hij leest in de keuken 

4 Hij gaat slapen naar huis 

5 Hij leert om 5.15 uur 

6 Hij werkt een boek 

7 Hij eet bij de supermarkt 

8 Hij drinkt in het ziekenhuis 

9 Hij luistert om 22.30 uur 

10 Hij staat op om 16.00 uur 

11 Hij gaat Nederlands 

12 Hij komt thuis een douche 

13 Hij doet boodschappen naar het nieuws 

14 Hij kookt koffie 

 

 

 

Vul in: 

Kies uit: neem - kijk - lees - ga - leer - werk - eet - drink - luister - sta op - 

 ga - kom - doe - kook - ga 

 

Ik .....................................koffie. 
 

Ik ..................................... Nederlands. 
 

Ik ..................................... in de keuken. 
 

Ik ..................................... naar de radio. 
 

Ik ..................................... naar het nieuws op de tv. 
 

Ik ..................................... boodschappen. 
 

Ik ..................................... in een ziekenhuis. 
 

Ik ..................................... om 16.00 uur thuis. 
 

Ik ..................................... 's morgens een douche. 
 

Ik ..................................... met de bus naar mijn werk. 
 

Ik ..................................... 's morgens brood. 
 

Ik ..................................... om 15.00 uur naar huis. 
 

Ik ..................................... om 5.15 uur ..................................... . 
 

Ik ..................................... om 22.30 uur slapen. 
 

Ik ..................................... een boek. 



Spel je naam: Josina    J - O - S - I - N - A 

 

 

 
 

DE SEIZOENEN 

 
lente zomer herfst winter 

 

HET WEER 

 
zonnig regen(achtig) winderig sneeuw bewolkt 

 

 
regenboog warm koud 

 

 

Vertel iets over het weer. 

 

Het is vandaag ______________________________ 

 

Ik zie geen _________________________________ 

 


