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. . . .Werkblad

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Verhalen
verder schrijven ...

Lees de inleidingen door.
Bedenk steeds een verhaal bij de inleiding.
Maak notities en schrijf dan de verhalen in je schrift.

Thomas zit in zijn kantoor en staart uit het raam. Buiten 
schijnt de zon, het is warm en de zwembaden zijn al ge-
opend. Zijn baas brengt hem een hele stapel werk die hij 
af moet handelen. Hij wil echter liever gaan zwemmen. 
Dan krijgt hij een idee ... 

’s Avonds speelt Simon in de kamer met zijn kat Max. Hij mag nog een 
film op tv kijken, daarna moet hij zijn schooltas voor de volgende dag 
nog inpakken. Hij pakt alle schriften en boeken en stopt deze in de tas. 
Plotseling wordt hij eraan herinnerd dat hij morgen een belangrijke wis-
kundetoets heeft. Hij heeft hier echter niet voor geleerd en moet nu 
eigenlijk naar bed...

Broer Peter en zus Anna vervelen zich. Buiten regent het 
hard en de TV is stuk. Hun moeder is naar de stad om te 
winkelen en de vader is nog steeds op het werk. Dan heeft 
Peter een idee: „Laten we voetbal spelen in huis“ Anna schiet 
de bal hard naar haar broer, maar raakt de dure vaas ...

Mevrouw Meier heeft vandaag heel veel levensmiddelen ge-
kocht. Bij het naar huis dragen scheurt de papieren zak 
en de boodschappen vallen op de stoep. Ze raapt snel alle 
boodschappen op, maar haar portemonnee laat ze helaas liggen. 
Ton en Susanne hebben alles gezien, en rapen de portemonnee 
op. Susanne wil mevrouw Meier achterna lopen, maar Ton houdt 
haar tegen: “Blijf hier! Nu hebben we genoeg geld om ...”




