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1. HET VERHAAL
1.1 Wat is goed? 
Lees en luister naar het verhaal. 
Kruis het goede plaatje aan.
Over wie gaat het verhaal?

Hoe gaan de kinderen naar de Botanical Garden?

Hoe is de weg?

Waar zijn de kinderen?

Welke dieren zien de kinderen?
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1.2 Waar of niet waar?
Lees het verhaal.  
Lees dan de zinnen hieronder.  
Wat is waar?  
Omcirkel het goede antwoord.
Hoofdstuk 1: Wat gaan we doen?

Jessica, Rudy, Kenneth en Sandra zijn  
goede vrienden.  waar/niet waar
Jessica, Rudy, Kenneth en Sandra willen  
na schooltijd iets leuks doen. waar/niet waar
Rudy heeft een idee.  waar/niet waar

Hoofdstuk 2: Meerijden met tante Suzie

De vrachtwagen brengt cisternen naar de huizen.  waar/niet waar
Tante Suzie is de lievelingstante van Jessica.  waar/niet waar
Rudy moet om 4 uur thuis zijn.  waar/niet waar

Hoofdstuk 3: Naar de Botanical Garden

Tante Suzie rijdt heel hard.  waar/niet waar
De weg slingert.  waar/niet waar
Het hek staat open.   waar/niet waar

Hoofdstuk 4: De kinderen helpen mee

Bryan en Lisa zijn studenten uit Amerika.   waar/niet waar
Coralita is heel goed voor alle planten.  waar/niet waar
Coralita groeit overal.   waar/niet waar

Hoofdstuk 5: Terug naar huis

Er staat een verrekijker.   waar/niet waar
Lisa ziet 3 auto’s.  waar/niet waar
Rudy is te laat thuis.   waar/niet waar
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1.3 Volg de weg
Kijk naar de plaatjes hieronder.
Lees de woorden. 
Waar komen de kinderen langs? 
Zet een kruisje. 
Let op: ze komen niet langs alle plaatjes!
de school
de splitsing linksaf en rechtsaf
de lange slingerweg
het bord van de Botanical Garden
de verrekijker



5

2. DIT BEN IK
2.1 Dit is Sint Eustatius
Op de kaart staan scholen en andere gebouwen.
Geef ze de kleur die erachter staat.

het ziekenhuis rood
het politiebureau paars
het restaurant Cool Corner oranje
de supermarkt Duggins geel
de bibliotheek groen
Kleur ook de scholen:
de SDA-school bruin
de Bethel Methodist-school  roze
de Governor de Graaf-school  blauw
de Golden Rock-school grijs
de Gwendolyn van Putten-school zwart-wit
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2.2 Daar wil ik heen! 
Jessica, Rudy, Kenneth en Sandra gaan naar de 
Botanical Garden.
Dat vinden de kinderen heel leuk. 
Waar wil jij graag een keer heen?
Vul in.

Woon je op Sint Eustatius of op Saba? 
Ik woon op

Waar wil je graag een keer heen? 
Ik wil graag een keer naar

Wat is daar te zien?
Daar



Franklin Delano Roosevelt 
Airport 

ST. Eustatius

POLITIE
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2.3 Van hier naar daar 
Je reist van hier naar daar.
Lees de zinnen.
Trek een lijn tussen de plaatjes die bij elkaar horen.
Ik ga van het politiebureau naar de kerk.
Ik ga van het strand naar huis.
Ik ga van de winkel naar het ziekenhuis.
Ik ga van de school naar het vliegveld.



?

8

3. PLAATSEN OP HET EILAND
3.1 Welk woord hoort erbij? 
Kijk naar de plaatjes.  
Verzin samen nog 3 andere woorden.  
Schrijf de woorden eronder. 

de school

het restaurant 

de dokter

het vliegveld

de supermarkt

de straat
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Ben je in  
de school?

Nee
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3.2 Waar zijn de kinderen?  
 
Luister goed naar Kenneth, Sandra en Jessica. 
Waar zijn ze? Vul in.

Waar is Kenneth?
Kenneth is 

 

Waar is Sandra?
Sandra is 

 

Waar is Jessica?
Jessica is 

 

3.3 Ben jij in de winkel?  
 
Schrijf op een papiertje een plaats op het eiland,  
bijvoorbeeld: de school.  
Je buurjongen of buurmeisje  
moet raden waar jij bent.

3.4 Links, rechts of rechtdoor?   
 
Je wilt naar de bibliotheek. 
Je vraagt de weg aan een meneer. 
Zet de zinnen in de goede volgorde:

 Tot ziens!
 Hallo, de bibliotheek? Ga eerst links, dan rechts…
 Dank u wel, meneer.
 Graag gedaan. Tot ziens!
 Hallo meneer, waar is de bibliotheek?

Speel het gesprek na met je buurjongen of buurmeisje.
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4. VERVOERMIDDELEN
4.1 Langzaam en snel
Schrijf de namen van langzaam naar snel op  
de woordtrap.

rennen - de fiets - de motor -  
lopen - de raket - de scooter -  
kruipen - de vrachtwagen -  
de auto - het vliegtuig  
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snel

langzaam 

kruipen
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4.2 Met welk vervoermiddel?
William gaat naar Sint Maarten.
Hij gaat met het vliegtuig.
Vul de vervoermiddelen in.
Kies uit: 
de vrachtwagen - lopen - de raket - de boot - de pick-up 
- de schoolbus

Jessica gaat naar school
Zij gaat met 

Tante Suzy gaat naar de Botanical Garden.
Zij gaat met 

Rudy rijdt met zijn oom mee om cisternen te vullen.
Ze gaan met  

Sandra gaat naar haar buurmeisje.
Zij gaat 

Kenneth vliegt naar de maan!
Hij gaat met  

Bryan en Lisa gaan vissen op zee.
Zij gaan met  



 

Komen 
jullie naar  
me toe?

We komen  
naar je toe!

.....
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4.3 Dat is gevaarlijk!
Rudie en Carlos willen naar Jessica.
Rudie loopt over het kruispunt.
Carlos loopt over het zebrapad.
Is dit veilig of gevaarlijk?

Wat Carlos doet is 

Wat Rudie doet is 

4.4 In de pick-up 
Je zit met je vriend in de pick-up van tante Suzie. 
Ze brengt jullie van school naar huis. 
Wat zien jullie allemaal? 
Wat zeg je tegen je vriend? 
Schrijf 3 vragen en 
3 antwoorden.
Tip: noem een vervoermiddel,  
gebouw, mens, dier of ding.
Jij: Kijk daar, wat is dat?
Je vriend: Dat is 
Jij: 
Je vriend: 
Jij: 
Je vriend: 
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5. PLEKKEN OP DE EILANDEN
5.1 Saba of Sint Eustatius? 
Welke foto hoort bij welk eiland? 
Schrijf de naam van het eiland onder de foto.



.....
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5.2 Zo gaat het bij ons!
Kenneth, Rudy, Jessica en Sandra vinden de  
Botanical Garden erg leuk.
Wat is jouw lievelingsplek? 
Teken de plek en schrijf 3 korte zinnen.

Dit is 



Waar is Freek?

Waar zijn Kenneth 
en zijn vrienden?

Waar is Jessica?
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5.3 Rara waar zijn ze? 
 
Kenneth, Freek en Jessica doen een spel.
Dat doen ze elke middag wel. 
Ze zeggen een rijm.
En jij moet raden waar ze zijn! 
Vul het goede woord in.
 
We gaan lekker zwemmen in de zee
En nemen onze duikbril mee
Daarna gaan we lekker spelen in het zand
Kenneth en zijn vrienden zijn op het  

Je kan er uren zoeken
Want hier zijn heel veel boeken
Ik ben Freek 
Rara, ik ben in de   

Ik moet heel erg gapen
Ik ga lekker slapen
Retteketet!
Jessica ligt in   


