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Inhoud

 
Bladzijde Titel Aantal aanwijzingen Begrippen / bijzonderheden

6 Algemene opmerkingen

8 Spelbladen

9 Circus in de stad! 3 achter, ook, drie, 
4 afbeeldingen om op te plakken

10 Het circus vertrekt 4 voor, achter, tussen, rest, 
6 afbeeldingen om op te plakken

11 Naar school 3 eerste, tussen, kleuren, rest

12 Klaar voor school 5 tussen, in, eerste, rest,  
4 afbeeldingen om op te plakken

13 Schaken 3 in het tweede vakje, tussen, naast, rest, 
namen van 5 schaakstukken, 
4 afbeeldingen om op te plakken

14 Schaakstukken 4 tussen, naast, helemaal rechts, rest, 
namen van 6 schaakstukken,
6 afbeeldingen om op te plakken

15 Een beetje ziek 3 naast, rest, namen van ziektes

16 Weer naar school 5 dagen van de week,  
namen van ziektes

17 Bloemen in bloei 4 naast, in, rest, kleuren

18 Bloemen planten 6 tweede van links, tussen, hetzelfde,  
rest, kleuren

19 Bakkerijen 5 eerste, tweede, in het midden,  
rest, kleuren

20 Kleurrijke kerken 6 tussen, rest, kleuren

21 Spelende katjes 4 eerste, naast, rest, kleuren, 
3 katjes en 3 bollen wol inkleuren

22 Vogelconcert 4 tussen, naast, in, tweede, links, rest, 
4 vogels en 4 kooien inkleuren

23 Yes, we gaan kamperen! 4 eerste, tussen, in, rest, 
3 tenten inkleuren, 
3 namen invullen

24 Op de camping 7 7 tussen, tegenover, linkerkant, rest,  
6 tenten inkleuren, 6 namen invullen

25 Slakkenrace 4 eerste, achter, voor, 3 slakken,  
huisjes en voelsprieten inkleuren

26 Gekleurde egels 5 naast, hetzelfde, niet…  
en ook niet, kleuren,  
buik en stekeltjes van 4 egels inkleuren

27 Lekker weertje! 4 derde, onder, naast, rest, kleuren, 
3 paraplu’s inkleuren, 
3 namen invullen

28 Lekker warm ingepakt 5 hetzelfde, later, vandaag, gisteren, 
dagen van de week, 
4 truien, mutsen, handschoenen 
en sjaals inkleuren

29 Warme dranken 4 tweede, tussen, niet… en ook niet, 
4 kopjes inkleuren, 
4 namen van dranken invullen
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30 Teatime 5 tussen, naast, eerste, niet… en ook niet, rest,  
5 glazen inkleuren, 5 theesoorten invullen

31 Skateboards 4 naast, op, rest, 
3 skateboards inkleuren, 
afbeeldingen tekenen

32 Wedstrijdje skateboarden! 5 voor, achter, niet… en ook niet, laatste, rest, 
4 skateboards inkleuren, 4 namen invullen

33 Moederdag 4 naast, in, rest, 
3 dozen en bonbons inkleuren

34 Geschenke zum Muttertag 6 rest, 
4 spaarvarkentjes inkleuren, 
4 afbeeldingen opplakken

35 Snaterende eendjes 4 hetzelfde, rest, snavel, vleugels en vacht  
van 2 eenden inkleuren

36 Opgepast… draken! 6 hetzelfde, rest, 
lichaamsdelen van 2 draken inkleuren

37 Sneeuwpoppen 5 naast, eerste, rest, bezem, neus en hoed 
van 3 sneeuwpoppen inkleuren, 
3 namen invullen

38 Winter, tijd voor sneeuwpoppen! 5 tussen, hetzelfde, 
tweede, in het derde vakje, rest, hoed, 
bezem en neus van 3 sneeuwpoppen inkleuren 

39 Een ritje met de auto 4 helemaal vooraan, achter, 
rest, 
3 auto’s en de wielen inkleuren

40 Oude auto’s 7 rechter- / linkerkant, in het derde vakje, 
niet… en ook niet, 
tegenover, naast, tussen, rest, 
6 auto’s en de wielen inkleuren

41 Een overheerlijk ontbijt! 6 naast, tussen, rest, 
ontbijt verdelen, 
8 afbeeldingen opplakken

42 Smaken verschillen 6 op de tweede plek, tussen, rest, 
8 afbeeldingen opplakken, 
4 namen invullen

43 Zomertijd – vakantietijd 5 tweede, als laatste, nadat, rest, 
4 afbeeldingen opplakken, 
4 namen en landen invullen

44 Op vakantie 7 als laatste, als eerste, na, rest, 
4 afbeeldingen opplakken, 
4 namen en 4 vakantieplaatsen invullen

45 De Kerstman houdt 
een modeshow

6 eerste, tweede, derde, 
hetzelfde, rest, jas, muts, riem, 
handschoenen en laarzen 
van 3 Kerstmannen inkleuren

46 Kunstenaars 8 hetzelfde, naast, 
muts, jasje en hoed van 4 kunstenaars inkleuren

47 Kerstavond 5 eerste, tweede, onder, rest, 
3 bomen inkleuren, 
3 cadeaus met strikjes tekenen

48 O dennenboom, 
o dennenboom…

7 naast, tussen, hetzelfde, tweede, derde, rest, 
4 bomen, 
4 sterren en kerstballen inkleuren
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