
'De dominee roept' :  al lemaal naar buiten,  we gaan!

'Woef' ,  zegt de kat.  

De juf zegt:  'Vandaag lopen we al lemaal op onze handen. '

'De keuze vandaag: is  zwemmen, schaatsen of karten. '  

'Ruim je spullen toch eens op' ,  roept mijn vader boos.

'Ga j i j  ook mee naar de Eftel ing zondag? Vraagt Joris . '

Louis van Gaal :  'Wij  zi jn de beste! '

'We kiezen vandaag uit :  fr iet ,  pasta of pizza. '   

'De vrouw roept:  Ji j  kan zeker geen wheelie! '

'Miauw, zegt de gori l la . '

'Zo is het wel genoeg hè' ,  zegt de meester.  

KRAAK DE CODE
Lees de zinnen en kijk of de aanhalingstekens en dubbele punten goed zijn
geplaatst. Zo niet, schrijf de zin in de juiste vorm eronder. Het aantal goede zinnen
is het eerste cijfer voor de code. 
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in een land hier ver vandaan wonen mensen die het niet
erg vinden om maar één dag weekend te hebben in dit
land is dit  nameli jk heel normaal de werkweek bestaat uit
zes dagen en de zevende dag is de rustdag

ik weet niet anders zegt meneer chi uit  pyongyang de
hoofdstad van dit land wij  zi jn alt i jd opgevoed met het
idee dat zes dagen werken heel normaal is  zi jn vrouw
voegt er aan toe het is traditie mijn vader deed dat al  en
zijn vader daarvoor ook

traditie of niet het l i jkt mij  toch best zwaar om zes dagen
per week aan het werk te moeten zou j i j  l iever vi j f  of  zes
dagen werken

De code is:

Hierboven staat een stukje tekst zonder leestekens en hoofdletters. Aan jou de taak om dit
compleet te maken. Geef alle letters die een HOOFDLETTER moeten worden een kleurtje.
Zet vervolgens de juiste leestekens in de tekst. Kies uit: 

- punten 
- komma's
- aanhalingstekens
- dubbele punten
- uitroeptekens
- vraagtekens

Hoeveel hoofdletters staan er in de tweede alinea? Dit is het tweede getal van de code.
Hoeveel setjes aanhalingstekens staan er in de tekst? Dit is het derde getal van de code.
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De dominee roept:  'Al lemaal naar buiten,  we gaan! '

'Woef' ,  zegt de kat.  

De juf zegt:  'Vandaag lopen we allemaal op onze handen. '

'De keuze vandaag is :  zwemmen, schaatsen of karten. '  

'Ruim je spullen toch eens op' ,  roept mijn vader boos.

'Ga j i j  ook mee naar de Eftel ing zondag?' vraagt Joris .

Louis van Gaal :  'Wij  zi jn de beste! '

'We kiezen vandaag uit :  fr iet,  pasta of pizza. '

De vrouw roept:  'J i j  kan zeker geen wheelie! '

'Miauw',  zegt de gori l la .

'Zo is het wel genoeg hè' ,  zegt de meester.  

In een land hier ver vandaan wonen mensen die het niet erg vinden
om maar één dag weekend te hebben. In dit  land is dit  nameli jk heel
normaal .  De werkweek bestaat uit  zes dagen en de zevende dag is
de rustdag.

' Ik weet niet anders' ,  zegt meneer Chi uit  Pyongyang, de hoofdstad
van dit land. 'Wij  zi jn alt i jd opgevoed met het idee dat zes dagen
werken heel normaal is . '  Zi jn vrouw voegt er aan toe:  'Het is traditie!
Mijn vader deed dat al  en zi jn vader daarvoor ook. '

Traditie of niet ,  het l i jkt mij  toch best zwaar om zes dagen per week
aan het werk te moeten. Zou j i j  l iever vi j f  of  zes dagen werken?

Antwoorden

De code is: 6 7 3

correcte zinnen (groene zinnen waren al goed op het werkblad).

Correcte zinnen


