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1. Op wie is Daniel verliefd?

2. Wat moet er op regel 4 worden ingevuld?

a. tijdschrift c. liefdesbrief

b. artikel d. boek

3. Zet de zinnen in de juiste volgorde.

1. Hij doet de kaart in een envelop.

2. Hij pakt zijn mooiste pennen.

3. Hij maakt een kaart met allemaal hartjes.

4. Hij legt de kaart stiekem op de Michelle haar tafel.

5. Hij schrijft een mooi gedichtje.

- - - - 

4. Schrijf de rijmwoorden die in de tekst staan op.

- 

- 
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De liefdesbrief 

Daniel is verliefd op Annemarie maar durft het haar niet te vertellen. 

Hij besluit om een           te schrijven. Hij maakt een kaart 

voor haar met allemaal hartjes. Dan pakt hij zijn mooiste 

pennen en begint met schrijven. 'Rozen zo rood, bloemetjes 

blauw, Annemarie mijn liefste ik hou van jou!' Daniel doet de kaart 

in een envelop en legt deze stiekem op Annemarie haar tafel. 

Zodra ze het leest beginnen haar ogen te schitteren. Snel schrijft ze  

een briefje terug. Daniel kan zijn geluk niet op want op het briefje stond: 

'Mijn schat, mijn lief, voor altijd en eeuwig mijn hartendief!'  
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Antwoorden 

1. Op wie is Daniel verliefd?

Annemarie 

2. Wat moet er op regel 4 worden ingevuld?

a. tijdschrift c. liefdesbrief

b. artikel d. boek

3. Zet de zinnen in de juiste volgorde.

1. Hij doet de kaart in een envelop.

2. Hij pakt zijn mooiste pennen.

3. Hij maakt een kaart met allemaal hartjes.

4. Hij legt de kaart stiekem op de Michelle haar tafel.

5. Hij schrijft een mooi gedichtje.

3 - 2 - 5 - 1 - 4 

4. Schrijf de rijmwoorden die in de tekst staan op.

blauw     -    jou 

lief    -    hartendief 


