
KEN JE DAT MEISJE?
1.Lis le texte et réponds aux questions
Goeiedag, iedereen. 
Ik ben Sofie Herreman.
Ik ben tien jaar oud.
Ik heb een broer maar geen zus.
Ik heb twee katten. Ze zijn zwart en wit.
Ze zijn lief.
Ik woon in Ramskapelle.
Dat is een dorp, niet ver van de zee : drie kilometer. 
Dat is niet veel.
De naam van mijn straat is : Bosdreef.
Ik woon in een groot huis.
Het nummer van mijn huis is elf.
Ik woon niet ver van mijn school.
Ik ga natuurlijk te voet naar school.
Ik vertrek om kwart over acht.
Ja, de school begint om halfnegen.
Mijn broer heet Dirk.
Hij gaat met de fiets naar school.
Met zijn vrienden.

1.Hoe heet dat meisje?
Ze heet Sofie Herreman.
2.Hoe oud is ze?
Ze is tien jaar oud.
3.Hoeveel broers en zussen heeft ze?
Ze heeft een broer maar geen zus.
4.Hoeveel katten heeft ze?
Ze heeft twee katten.
5.Welke kleur hebben ze?
Ze zijn zwart en wit.
6.Waar woont ze?
Ze woont in Ramskapelle.
7.Is het een stad of een dorp?
Het is een dorp.
8.Is het ver van de zee? Hoeveel kilometer?
Nee, niet ver : drie kilometer.
9.In welke straat woont ze?
Ze woont in de Bosdreef.
10.Woont ze in een huis of een appartement?
Ze woont in een huis.
11.Wat is het nummer van haar huis?
Het nummer van haar huis is elf.
12.Woont ze ver van de school?
Ze woont niet ver van de school.
13.Hoe gaat ze naar school?
Ze gaat te voet naar school.



14.Hoe laat vertrekt ze?
Ze vertrekt om kwart over acht.
15.Hoe laat begint de school?
De school begint om halfnegen.
16.Hoe heet haar broer?
Haar broer heet Dirk.
17.Hoe gaat haar broer naar school?
Hij gaat met de fiets naar school.
18.Met wie gaat hij naar school?
Met zijn vrienden.

2.Traduis le texte en français.
Bonjour tout le monde. 
Je suis Sofie Herreman. 
J’ai dix ans.
J’ai un frère mais pas de sœur.
J’ai deux chats. 
Ils sont noirs et blancs.
Ils sont gentils.
J’habite à Ramskapelle.
C’est un village, pas loin de la mer : trois kilomètres. 
Ce n’est pas beaucoup.
Le nom de ma rue est : Drève du bois.
J’habite dans une grande maison.
Le numéro de ma maison est onze.
Je n’habite pas loin de mon école.
Je vais naturellement à pied à l’école.
Je pars à huit heures quart.
Oui, l’école commence à huit heures de demie.
Mon frère s’appelle Dirk. 
Il va à l’école à vélo. Avec ses amis.

3.Présente-toi en néerlandais en imitant le texte de la fille.


