Een verjaardag vieren (A1)
Wim heeft vier dochters en een zoon. Zijn jongste dochter Marjan is vandaag jarig. Ze houdt veel van
voetballen. Wim gaat een bal kopen voor haar verjaardag. In de winkel zijn vier ballen te koop. Een
rode voetbal, een gele en twee blauwe ballen.
Marjan vindt blauw een mooie kleur. Wim pakt een blauwe bal. De bal kost drie euro. Het is niet zo
duur. Hij betaalt het geld bij de kassa van de winkel. De bal gaat in zijn tas en Wim gaat op de fiets
naar huis. Thuis vieren ze feest. Er zijn slingers en muziek.
De vrouw van Wim heeft een taart gebakken. Op de taart staan acht kaarsjes. Marjan is blij omdat ze
jarig is. Haar zussen en haar broer zijn ook thuis. Haar oma en haar oom zijn op bezoek gekomen.
Marjan heeft een boek en stiften gekregen.
Iedereen lacht en is vrolijk. Ze eten de taart. De taart is lekker zoet. Iedereen vindt hem lekker. Daarna
geeft Wim de bal aan Marjan. Ze vindt de bal een mooi cadeau. Mooi blauw!

Heb je de tekst begrepen?
1) Waarom kiest Wim een blauwe voetbal?

2) Wie is er jarig vandaag?

a) Wim houdt van voetballen

a) Wim is jarig

b) Marjan heeft een hekel aan de
kleur rood

b) Zijn vrouw is jarig

c) De blauwe voetbal is niet duur

d) Zijn jongste dochter is jarig

d) Marjan houdt van voetbal en van
blauw
3) Wie is Marjan?

c) Zijn oudste dochter is jarig

4) Hoe oud wordt zijn dochter?

a) Marjan is een voetballer

a) Vier jaar

b) Marjan is de vrouw van Wim

b) Zes jaar

c) Marjan is een dochter van Wim

c) Acht jaar

d) Marjan is een tante van Wim

d) Tien jaar

5) Wie zijn er op bezoek?
a) De zussen en de broer van Marjan
b) De oma en een tante van Marjan
c) Een oma en de oom van Wim
d) De oma en een tante van Marjan

Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/verjaardag/
Oplossingen: 1) d 2) d 3) c 4) c 5) c

