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Vloeiend & vlot E6

zinnen/woorden: oefenen E6
•
•
•
•
•
•
•
•

Met je hand in het gips kun je geen high five geven.
In een bedrijf bepaalt de directeur wat er moet gebeuren.
Ik ga zwemmen met de dolfijnen in het dolfinarium!
De touwen om aan te slingeren vind je in de speeljungle.
Op de kermis word ik misselijk van sommige attracties.
Meneer Groen zwaait de scepter over het pretpark (hij is de baas).
We hebben een wereldreis geboekt bij het reisbureau!
Hij heeft de grond voor het pretpark gekocht van een
grootgrondbezitter.

high five
directeur
dolfinarium
speeljungle
attracties
scepter
reisbureau
grootgrondbezitter

E6

1

tekst: oefenen E6
Pretpark High Five
Lars en Lotta Groen zijn de grootste bofkonten van
de hele wereld: de tweeling woont in pretpark High
Five, waar hun vader de directeur is! Je vindt er een
dolfinarium, een speeljungle, achtbanen en nog veel
meer attracties.
Tegen journalisten zegt de directeur van High Five
steevast: ‘Waarom ik een pretpark ben begonnen?
Mijn tweeling verveelde zich altijd zo …’
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zinnen/woorden: oefenen E6
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Pony’s zijn geen babypaarden, maar paarden van een klein ras.
Marion stuurde me een sms, maar mijn mobieltje stond niet aan.
Men heeft eeuwenlang gebouwd aan die kerk: wel driehonderd jaar!
Stunt-skaters noemen een sprong meestal een jump.
Het klinkt heel grappig als mijn opa zegt dat iets vetcool is.
Het herkenningswijsje van bijvoorbeeld een tv-programma heet een jingle.
Als je geld nodig hebt, kan ik je eventueel wel wat lenen.
Stevige schoenen op wieltjes en kniebeschermers zijn de dingen die je
nodig hebt om te kunnen skaten.
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tekst: oefenen E6
Lotta op Hyves:
Hey, ik ben tien jaar en ik vlecht graag kraaltjes in
mijn haar. Het liefst rijd ik in High Five op de pony’s
of ben ik aan het skaten op onze vetcoole baan!
Mijn hoogste jump is bijna anderhalve meter!
Hier is een raadseltje: waarom hoor je koeien nooit
zingen? (Mijn broer ook niet trouwens ).
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Antwoord: Omdat ze bang zijn dat je boe roept.

zinnen/woorden: oefenen E6
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ziet Joris en Fadil altijd met z’n tweeën.
Je hebt een luchtfles nodig om te kunnen diepzeeduiken.
Columbus durfde de grote, onbekende oceaan over te steken.
Peter kijkt liever naar de vissen in zijn aquarium dan naar de tv.
Ik kan zijn wat ik maar wil in mijn fantasie!
De puzzel van mijn kleine zusje is gemakkelijk te leggen.
Omdat we geen strafwerk willen, hebben we bij de juf geprotesteerd.
Oma schrijft nog ouderwets alle telefoonnummers op in haar boekje.
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tekst: oefenen E6
Lars op Hyves:
Ik ben Lars en ik ben de helft van een tweeling,
cool hè! Mijn zus en ik zwerven vaak met
ons tweeën door ons pretpark, High Five.
Later ga ik diepzeeduiken. Omdat ik al op
duikcursus zit, mag ik altijd helpen om de
‘oceaan’ schoon te maken. Onze ‘oceaan’ is een
gigantisch aquarium waar je haaien kunt aaien!
Tweelingen lusten ze gelukkig niet. 
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