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MODULE 1
LES 4

SHARON 
WIL EEN HOND

Naam:

Groep:

OEFEN 
JIJ MEE?
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1. HET VERHAAL
1.1 Kijk, dit is de hond van Sharon!
Luister naar de tekst. Teken hieronder Sharon en  
haar hond. Hoe ziet de hond eruit? Is Sharon blij of boos? 
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1.2 Wat hoort waar? 

Dit verhaal gaat over Sharon en Rachel. 
Luister goed.  
De plaatjes moeten in de goede volgorde. 
Schrijf het nummer in het vakje.

 

1.3 Wat is waar?
Lees het verhaal. Lees dan de zinnen hieronder.  
Wat is waar? Omcirkel het goede antwoord.

Hoofdstuk 1: De hond op het strand

Sharon en Rachel lopen op het strand. ja/nee
Er loopt een hond op het strand. ja/nee
De hond is bruin. ja/nee
De hond is met zijn baasje. ja/nee
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Hoofdstuk 2: De volgende dag

Rachel, Sharon en hun moeder gaan naar de kerk. ja/nee
Moeder vertelt grappen en moppen. ja/nee
Moeder is bang voor Racer-slangen. ja/nee 
Sharon hoort de sirene van de brandweer. ja/nee

Hoofdstuk 3: Een nieuw baasje

Moeder leest een briefje voor. ja/nee 
De hond is zijn baasje kwijt. ja/nee
De student gaat van het eiland af. ja/nee

Hoofdstuk 4: Sharon, Rachel en hun moeder gaan naar de hond

Moeder, Rachel en Sharon rijden naar de student.  ja/nee
De hond heeft kleine, witte oren. ja/nee
Het is dezelfde hond als op het strand.  ja/nee
Sharon en Rachel vinden Funny heel lief.  ja/nee 



HOE VOEL 
JE JE? 
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2. DIT BEN IK
2.1 Hoe voel je je? 
Schrijf een zin onder de tekening. 
Kies uit de volgende zinnen: Sharon is blij. 
De giraf is bang. De hond heeft honger. 
Sharon is verdrietig. De hond is ziek.  
De student is verliefd.
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2.2 Ik wil heel graag een huisdier! 
Sharon wil heel graag een hond.  
Welk huisdier wil jij graag? 
Hoe ziet hij eruit?
Ik wil heel graag een 
Hij is (kleur) 
Hij is (groot/klein) 

2.3 Kijk naar de plaatjes  
en geef antwoord. 
De moeder van Sharon maakt vaak grapjes.  
Ze is grappig. 

Welk plaatje hoort erbij? 
Omcirkel het plaatje en schrijf ‘zij is grappig’. 
Ken je ook de andere woorden? 
Schrijf ze onder de plaatjes.

Is de moeder van Sharon grappig?
  
 Is Rachel geschrokken?
   
  Is de hond vrolijk?

Hoe ben jij? 
Ik ben       
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3. WAT KIJK JIJ BLIJ!
3.1 Blij? Boos? Bang?  
Verdrietig? 
Ben jij wel eens boos, blij, bang of verdrietig?  
Kies een gevoel en maak er een tekening bij. 

3.2 Ben je boos?   
1.  Knip de plaatjes uit.  
2.  Leg de kaartjes op tafel met het plaatje naar beneden. 
3.  Pak een kaartje.
4. Je buurjongen of buurmeisje vraagt bijvoorbeeld:  
 Ben je boos? 
5. Kijk op het kaartje. Als het goed is, zeg je: ‘Ja, ik ben  
 boos.’ Als het fout is, zeg je: ‘Nee, ik ben niet boos.’  
6. Je buurjongen of buurmeisje pakt een kaartje.  
 Jij mag raden.
7. Daarna pakt je buurjongen of buurmeisje een kaartje  
 en mag jij raden. 
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3.3 Versjes 
Lees de versjes. Waar gaan ze over? 
Trek een lijntje van het versje naar de plaatjes.

Ssst...
Ik hoor iets in de gang.
De deur gaat open.
Ik ben een beetje bang.
Ik durf niet weg te lopen.
Ik zie een klein wit voetje.
Ha poes!
Ik schrok me een hoedje.

Ben je boos? 
Pluk een roos. 
Zet hem op je hoed. 
Dan gaat het morgen 
weer goed.

Tralalalaliere, 
tralalalalei. 
Morgen is het vakantie 
en zijn alle kinderen blij.



A
B

.....

9

3.4 Kun jij dit nadoen?
Lees de verhaaltjes. Kies met je vriendje of  
vriendinnetje een verhaaltje en speel dat na.
 
Julio en Sabrina lopen op straat.
Julio zegt: ‘Ik heb honger.’ 
Sabrina vraagt: ‘Zullen we pizza eten?’
Julio: ‘Ja, lekker, ik hou van pizza!’
Sabrina: ‘Ik ook, want pizza mag je met je handen eten!’
Allebei: ‘Mmmm’ 

Carlos, James en Humphrey zijn aan het voetballen. 
Carlos schopt de bal heel ver. 
James en Humphrey vinden het niet leuk.
Carlos rent weg en komt terug met de bal. 
James en Humphrey lachen weer. 
‘Vrienden?’, vraagt Carlos
‘Vrienden!’, zeggen James en Humphrey.

Trisha is alleen thuis. 
Ze is bang. 
Ze belt Miguel op.
Miguel neemt op en zegt: ‘Hallo, met Miguel’
Trisha zegt: ‘Hoi Miguel, met Trisha.
Ik ben een beetje bang.’
Miguel vraagt: ‘Waarom ben je bang?’
Trisha zegt: ‘Ik ben alleen thuis.
Ik hoor enge geluiden.’
Miguel lacht en zegt: ‘Dat is de wind maar’.
Trisha zegt: ‘Oh gelukkig.
Nu ben ik niet meer bang!’ 
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4. ALLEMAAL BEESTJES! 
4.1 Sharon wil een hond. Wat wil jij?

Kruis per rij (A, B en C) aan wat je het liefst wilt hebben. 
Schrijf eronder wat het is. Bijvoorbeeld: Ik wil een hond.

Ik wil

Ik wil

Ik wil

Ik wil

Ik wil

Ik wil

Ik wil

Ik wil

Ik wil
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4.2 Gezegden
  
De mama van Carlos zegt:  
‘Ik ben zo trots als een pauw.’
Dat betekent dat ze heel trots is.
Welk dier hoort bij de gezegden? Vul de goede  
namen in. Wat betekent het?

Zo langzaam als een    hond
Zo vrij als een     kikker
Zo rood als een     pauw
Zo trots als een     kreeft
Zo groen als een     vogel
Zo ziek als een     slak
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4.3 Ik heb gedroomd dat ik…
 
Luister goed naar Rachel en Willem en lees mee.  
Er ontbreekt een woord. Vul in.

Rachel: Ik heb gedroomd.
Willem: Was het een leuke  ?
Rachel: Ja, het was heel  
  Ik droomde dat ik een    
  kreeg.
Willem:  was het grappig?
Rachel: Omdat ik droomde dat ik een  kreeg! 

4.4 Wil jij graag het verticale  
woord als huisdier? 
We gaan een puzzel maken! Vul de ontbrekende  
woorden in. Zoek op in het verhaal.

1. De hond op het strand heeft grote   
2. Wat kijkt hij   !
3. ‘Morgen vraag    het aan mam’, zegt Sharon.
4. ‘De hond krijgt puppies van de   ’, zegt 
moeder.
5. ‘Ze krijgt weer de    lach’, zegt Sharon.
6. Ze rijden naar het huis van de 

Rara, welk dier is groot, grijs en dik?  
Wil jij dat als huisdier?

1.
2.
3.

4.
5.

6.
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5. DIEREN OP DE EILANDEN
5.1 Ken jij iemand met een heel  
leuk huisdier?
Lees de zinnen. Vul de woorden aan. 

Ik woon op  
Ik ken iemand met een heel leuk huisdier.

 heeft een heel leuk huisdier.
Het is een 
De naam van het dier is 
De kleur is 
Ik wil graag een 

Ik woon op Saba.

Ik ken iemand met een heel leuk huisdier.

Sharon heeft een heel leuk huisdier.

Het is een hond.

De naam van het dier is Funny.

De kleur is zwart.

Ik wil graag een krokodil!



.....
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5.2 De dierenarts op Sint  
Maarten, Saba en Sint Eustatius
Lees de tekst.

Als huisdieren ziek zijn moeten ze naar een arts. 
Arts is hetzelfde als dokter.
De arts voor de dieren heet de dierenarts.
De dierenarts maakt de dieren weer beter.
De dierenarts geeft de dieren medicijnen.
Soms moet hij de dieren opereren.
Op Sint Maarten is een dierenarts.
Hij komt ook naar Saba en Sint Eustatius.

Wie weet waar de dierenarts is? Vertel het de klas!

5.3 Vrienden 
Kijk naar het filmpje over de hond en de dolfijn.  
Vul daarna de zinnen aan. 

1. De hond kijkt naar de 
2. De hond springt op de 
3. Op zee ziet de hond de dolfijn, vogels en 
4. Dan valt de hond in het 
5. Er komen enge  aan!
6. De  jaagt de haaien weg.
7. De dolfijn brengt de hond terug naar de 
8. De dolfijn en de hond zijn 
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5.4 Woef! Miauw! Piep!
Welke geluiden maken deze dieren?  
Trek een lijn van de dieren naar het geluid.

De hond       sssss!
De kat       hihi!   
De geit       piep! piep!
De haan       tok! tok!
De ezel       kukulekuuuu! 
De muis       mèèèèèè!
Het paard      miauw!
De kip       woef waf!
De slang       ia! ia! ia!
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