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Zinnen voor het zinsdelenspel: 

1. Wij zijn vandaag naar de kermis in Enschede geweest.   (BWB) 

2. Hij heeft al zijn spullen op Marktplaats verkocht.     (PV) 

3. Men zegt dat Doutzen Kroes zo’n zes miljoen euro per jaar 
verdiend.           (OW) 

4. Ik heb mijn oma een bosje bloemen gegeven, omdat ze het 
verdiend.             (MV) 

5. Ik word ontzettend gelukkig van reizen.              (PV) 
6. Dave schafte het album van Ronnie Flex aan, terwijl Jerry deze al 
in zijn bezit had.                (LV) 

7. Zij is echt ontzettend verslaafd aan haar Ipad.   (BVB  verslaafd) 

8. Daarom heeft zij geen zin om te werken aan haar huiswerk.   
(BWB) 

9. Isa is geboren in het ziekenhuis tijdens een zware onweersbui.    
(BWB) 
10. Eva leest het boek met zeer veel interesse.   (OW) 

11. Maik rookt graag een sigaret onder schooltijd, maar dat mag 
helaas niet.    (BWB) 

12. Hij heeft een enorme hekel aan het maken van huiswerk.    (BVB 
 hekel) 

13. Er is Johan Cruijf een prijs beloofd, die nu door zijn zoon in 
ontvangst wordt genomen.  
14. Er komen veel vluchtelingen met bootjes naar Europa.      (BVB  
vluchtelingen) 

15.  Wij bestelden een pizza bij Domino’s.       (LV) 

16. Hij rookt regelmatig stiekem een sigaret onder schooltijd.    (LV) 

17. Waarom is hij zo ontzettend geschrokken?      (OW) 

18. Het is vandaag ontzettend mooi weer.    (BVB weer) 

19. Vandaag gaan we op vakantie naar Frankrijk.     (BWB) 

20. Wij hebben voor hem wat te drinken besteld.     (MV) 

21. Ik heb ontzettend genoten van deze gezellige dag.     (GEZ) 

22. Hij heeft ontzettend gelachen om de grap van zijn zus.    (GEZ) 
 

 



 

 

1. Wij zijn vandaag naar de kermis in Enschede 
geweest.    
2. Hij heeft al zijn spullen op Marktplaats verkocht.      
3. Men zegt dat Doutzen Kroes zo’n zes miljoen euro 
per jaar verdiend.            
4. Ik heb mijn oma een bosje bloemen gegeven, omdat 
ze het verdiend.            
5. Ik word ontzettend gelukkig van reizen.              
6. Dave schafte het album van Ronnie Flex aan, terwijl 
Jerry deze al in zijn bezit had.                
7. Zij is echt ontzettend verslaafd aan haar Ipad.   
8. Daarom heeft zij geen zin om te werken aan haar 
huiswerk.    
9. Isa is geboren in het ziekenhuis tijdens een zware 
onweersbui.     
10. Eva leest het boek met zeer veel interesse.  
11. Maik rookt graag een sigaret onder schooltijd, 
maar dat mag helaas niet.     
12. Hij heeft een enorme hekel aan het maken van 
huiswerk.    
13. Er is Johan Cruijf een prijs beloofd, die nu door zijn 
zoon in ontvangst wordt genomen.  
14. Er komen veel vluchtelingen met bootjes naar 
Europa.       
15.  Wij bestelden een pizza bij Domino’s.       
16. Hij rookt regelmatig stiekem een sigaret onder 



schooltijd.    
17. Waarom is hij zo ontzettend geschrokken?      
18. Het is vandaag ontzettend mooi weer.     
19. Vandaag gaan we op vakantie naar Frankrijk.     
20. Wij hebben voor hem wat te drinken besteld.     
21. Ik heb ontzettend genoten van deze gezellige dag. 
22. Hij heeft ontzettend gelachen om de grap van zijn 
zus.  
 

 


