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Dit is de familie.     Dit is de nicht. 

Dit is de vader.     Dit is de tante. 

Dit is de moeder.     Dit is het meisje. 

Dit is de zoon.     Dit is het kind. 

Dit is de dochter.     Dit is de vriend. 

Dit is het gezin.     Dit is de vriendin. 

Dit zijn de grootouders.    Dit is de man. 

Dit is de opa.     Dit is de vrouw. 

Dit is het kleinkind.    Dit is de oom. 

Dit is de oma.     Dit is de mens. 

Dit zijn de ouders.     Dit is de jongen. 

 

denken      lopen 

ik denk  wij denken   ik loop  wij lopen 

jij  denkt  jullie denken  jij loopt  jullie lopen 

hij denkt  zij denken   hij loopt  zij lopen 

zij denkt      zij loopt 

 

tellen       heten 

ik tel  wij tellen    ik heet  wij heten 

jij telt  jullie tellen    jij heet  jullie heten 

hij telt zij tellen    hij heet  zij heten 

zij telt       zij heet 
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De grootouders hebben acht kleinkinderen. 

De vader loopt met zijn zoon naar de school. 

De moeder denkt aan haar familie. 

Het meisje heet Laila. 

De jongens heten Mohamed en John. 

Ik heb vijf vriendinnen. 

Hij heeft vier vrienden. 

De oom en de neef zijn mannen. 

De tante en de nicht zijn vrouwen. 

De vader, de moeder, de zoon en de dochter zijn het gezin. 

 

Dit is de klasgenoot.    plakken 

Dit is de collega.     ik plak  wij plakken 

Dit is de baas.     jij plakt  jullie plakken 

Dit is de buurvrouw.    hij plakt  zij plakken 

Dit zijn de buren.     zij plakt 

Dit is het schoolkind. 

Dit is de baby.     knippen 

Dit is de volwassene.    ik knip  wij knippen 

Dit is de kleuter.     jij knipt  jullie knippen 

Dit is de peuter.     hij knipt  zij knippen 

Dit is de puber.     zij knipt 



                         Leesboekje Familie en Vrienden Pagina 4 

 

De moeder loopt naar de buurvrouw. 

De puber luistert niet naar zijn ouders. 

In het team zijn drie jongens en vijf meisjes. 

De baby is lief. 

Het schoolkind is geen volwassene. 

 

Ik denk aan mijn opa. 

Jij loopt naar jouw vriend. 

Hij telt zijn klasgenoten. 

Zij gaat naar haar zus. 

 

Wij maken een foto van onze familie. 

Wij maken een foto van ons gezin. 

Jullie luisteren naar jullie ouders. 

Zij zijn bij hun oom en tante. 

 

zijn       gaan 

ik ben   wij zijn   ik ga  wij gaan 

jij bent  jullie zijn   jij gaat jullie gaan 

hij is   zij zijn    hij gaat zij gaan 

zij is       zij gaat 
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Dit is verliefd.     maken 

Dit is de geboorte.     ik maak  wij maken 

Dit is de verjaardag.    jij maakt  jullie maken 

Dit is de bruiloft.     hij maakt  zij maken 

Dit is trouwen.     zij maakt 

Dit is scheiden. 

Dit is alleenstaand.    hangen 

Dit is samenwonen.    ik hang  wij hangen  

Dit is de begrafenis.    jij hangt  jullie hangen 

Dit is de zus.      hij hangt  zij hangen 

Dit is de broer.     zij hangt 

 

Zij is mijn tante. 

Hij is mijn oom. 

Dit zijn mijn opa en oma. 

Waar is de baby? 

De vrienden en de  vriendinnen gaan naar de bruiloft. 

 

luisteren      hebben     

ik luister  wij luisteren   ik heb  wij hebben   

jij luistert  jullie luisteren  jij hebt jullie hebben 

hij luistert  zij luisteren   hij heeft zij hebben 

zij luistert      zij heeft 
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Wij hebben vijftien klasgenoten. 

De baas van de school is een vrouw. 

Mijn buurvrouw is alleenstaand. 

Onze oom en tante hebben geen kinderen. 

De kleuter knipt en plakt. 

Het meisje en de jongen zijn verliefd. 

 

Wat doe jij?  Ik ben bij mijn opa en oma. 

Wat doe jij?  Ik ga naar mijn vriendin. 

Wat doe jij?  Ik loop naar de buren. 

Wat doe jij?  Ik denk aan mijn grootouders. 

Wat doe jij? Ik tel mijn klasgenoten. 

Wat doet hij? Hij luistert naar zijn broer. 

Wat doet zij? Zij zegt “hallo” tegen haar collega. 

Wat doet  hij? Hij plakt een foto van zijn familie op de muur. 

Wat doet zij? Zij gaat naar haar tante. 

 

Ik heet Laila. 

Ik kom uit Afghanistan. 

Ik heb een vader en een moeder 

Ik heb twee broers en ik heb geen zus.  

Eén broer is groot, één broer is klein. 

Mijn grootouders zijn ook in Nederland. 
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Zij denken veel aan Afghanistan. 

Eén oom en tante zijn in Duitsland met mijn neef en met mijn nicht. 

 Eén oom en tante zijn in Amerika.  

Zij krijgen een baby. 

Ik ga in Eindhoven naar school. Ik heb veel klasgenoten. 

Ik leer Nederlands  en ik leer ook tellen, 0,1,2,3,4,5,……. 

Ik luister naar Nederlandse muziek. 

Ik heb drie vriendinnen en ik ben verliefd op Wasim. 

Hij komt uit Syrië. Hij heeft ook ouders. 

Hij heeft één broer en vier zussen.  

Zijn grootouders zijn niet in Nederland, zij zijn in Turkije. 

Morgen gaan onze buurvrouw en buurman trouwen, wij gaan naar de bruiloft. 

Ik teken een 

 

 

 

100 honderd   200  tweehonderd 

102 honderdtwee  204  tweehonderdvier 

111 honderdelf   212  tweehonderdtwaalf 

130 honderddertig  250  tweehonderdvijftig 

146 honderdzesenveertig 665  zeshonderdvijfenzestig 

999 negenhonderdnegenennegentig 

347 driehonderdzevenenveertig 


