
Een nieuwe woning (A2)

We hebben een nieuwe woning gekregen in een rustige straat. Ons huis heeft vier kamers en ook nog

een ruime zolder. De woonkamer is helemaal beneden en er ligt een mooie parketvloer in. Ook hebben

we een keuken, een badkamer en een wc. Onze keuken is klein maar voor ons groot genoeg. Op de

eerste verdieping heeft ons nieuwe huis drie slaapkamers met moderne ramen.

Op zolder slaapt mijn oudste dochter Katja. Ze heeft de zolderkamer mooi ingericht. Er staat een bed en

een kast met kleren. Ook heeft Katja een bureau met een draaistoel om huiswerk te maken. Aan de

muur hangen vrolijke schilderijen van katten en foto's van familie. Op het bed liggen kussens en een rode

deken van wol.

In de grote slaapkamer op de eerste verdieping slapen mijn man en ik. In de twee kleine slaapkamers

onze zoons Tom en Pim. Alle kinderen hebben een eigen kamer.

We hebben ook een kleine tuin. In de zomer bloeien er bloemen en er staat een boom. De boom geeft

schaduw als het warm is. Onze kat zit graag in de boom. We zijn blij met ons nieuwe huis.

Heb je de tekst begrepen?

Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/nieuwe-woning/ - Oplossingen: 1) b 2) c 3) d 4) d 5) d

1) Hoeveel slaapkamers heeft de woning?

a) Vier

b) Drie

c) Twee

d) Een

2) Wie slaapt er op zolder?

a) De ouders van het gezin

b) De broers van het gezin

c) De oudste dochter

d) De kat

3) Uit hoeveel mensen bestaat het gezin?

a) Zes personen, de vader, de moeder, twee dochters en twee zoons

b) Vier personen, de vader, de moeder, een dochter en een zoon

c) Vijf personen, de vader, de moeder, twee dochters en een zoon

d) Vijf personen, de vader, de moeder, een dochter en twee zoons

4) Wat voor boom staat er in de tuin?

a) Een perenboom

b) Een kastanjeboom

c) Een sparrenboom

d) Een onbekende boom

5) Welke meubels staan er op zolder?

a) Een bed, een tafel en een kast

b) Een bed, een bureau, een draaistoel

c) Een draaistoel, een bureau, een kast, een tafel

d) Een kast, een bed, een bureau, een draaistoel
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