
Dit werkboek is van:

Nog meer Hotel Hallo



Nog meer Hotel Hallo bestaat uit de volgende onderdelen:
-  het tekstboek 
-  het werkboek
-  de website

In dit werkboek staan lees- en schrijfopdrachten bij het 

tekstboek van Nog meer Hotel Hallo.

De oplossingen zijn te vinden op onze website:

www.hotelhallo.nl.

Veel plezier bij het maken van de opdrachten!



, Amsterdam

Nederlandse woordenschat 
voor anderstalige kinderen

Kim Koelewijn

HOTEL 
HALLO  

NOG MEER

Werkboek



© 2017 Kim Koelewijn, Boom uitgevers Amsterdam 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit 

deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van de artikelen 

16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daar-

voor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 

3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor 

het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van artikel 16l, vijfde lid, Auteurswet 

1912. Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 

en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stich-

ting PRO (Stichting Publicatie– en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB 

Hoofddorp, www.stichting–pro.nl).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permissi-

on of the publisher.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden van de illustraties in deze publicatie te ach-

terhalen. Mocht iemand desondanks menen dat zijn rechten niet zijn gehonoreerd, dan kan 

hij zich wenden tot de uitgever.

Vormgeving en opmaak: JACKY–O

Illustraties: Marije Wonder – Wonderwerk

Beeld: Thinkstock.com

ISBN 9789058758606

NUR 110

Deze uitgave is tot stand gekomen met steun van:



Thema 1 - De beestenboel   8

Thema 2 - Kom je spelen? 20

Thema 3 - Hier ben ik thuis 30

Thema 4 - Naar de winkel 40 

Thema 5 - Er was eens... 50 

Thema 6 - Wat een feest! 60 

Thema 7 - Buren 70 

Thema 8 - Mag ik een handtekening? 80 

Thema 9 - Even bijkletsen 92 

Thema 10 - Hoe voel je je? 104

Inhoud
Werkboek



Hier zijn
we weer!



Volg mij 
maar.

Thema 1

De beestenboel
dieren

NAAR HET ASIEL
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1.  Wie zegt wat?
De woorden in de ballonnen zijn weg! Gelukkig staan ze hieronder. Weet jij wat waar 

hoort?

1. Volg mij maar.

2. Hallo, mijn naam is Manon.

3. Ja, een rustig, braaf poesje.

4. Woef!

5. Ik ga een poesje halen.

6. Miauw!

7. Gaan we echt een kat uitzoeken?

8. Ik wil geen poes meer. Ik wil Sproet!

9. Sproet! Stoute hond!

10. Ze mag bij jullie op schoot.

11. Kom binnen, mijn naam is Danbi.

2.  Kun je dit vinden in de strip?
Zet het woord erbij of schrijf het op een stukje papier en plak dat erbij. Zie je nog meer 

dingen die je kunt benoemen? 

1. de bek   

2. de halsband  

3. het hok  

4. de poot   

5. de riem  

6. de sproet   

7. de staart   

8. de tong  

9. de vlek   
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3.  Goed of fout?   

             goed  fout

1. Manon, opa en oma gaan naar het asiel.          X               

2. Ze gaan een hondje uitzoeken.      

3. Manon wil graag een rustig poesje.     

4. Danbi werkt in het asiel.        

5. Er zitten poezen en honden in hokken.     

6. De honden miauwen.         

7. Sproet springt op de bank.       

8. Ze likt Max.           

9. Ze likt Katja over haar hand.       

10. Katja kwispelt met haar staart.      

4.  Wat kan Sproet doen?
Zet een streepje onder de dingen die Sproet kan doen. Schrijf er een zin achter.

kwispelen     Sproet kwispelt met haar staart.

aaien     

beloven     

hijgen     

likken      

miauwen    

snuffelen    

trekken     

uitlaten     

uitzoeken    

SPROET
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5.  Vul het goede woord in.

halsband – gemiauw – hijgt – bek – hokken – vlekken – likt – snuffelt – aaien – tong – 

sproeten – kwispelt – staart – de riem – trok – poten

1. In de hokken zitten hondjes en katjes.

2. Ze horen  en geblaf.

3. Sproet is wit met zwarte .

4. Op haar neus zitten .

5. Ze draagt een rode .

6. Sproet  Katja’s gezicht.

7. Ze  met haar .

8. Ze  aan Katja’s trui.

9. Sproet  zo hard aan .

10. Sproet gaat liggen met haar  omhoog.

11. Max en Mia  haar buik.

12. Sproet . Haar  hangt uit haar 

 .

6.  Vul de juiste vorm in: meer dan één.

de vlek   de vlekken   

de bek   

het hok   

het asiel     

de halsband   

de riem     

de sproet    

de staart   

de tong    

de poot     

    

11



7.  Maak een zin. Zet de woorden in de goede volgorde.

het – beloof – het – Ik – .    

zweert – Hij – het – .     

We – dat – we – beloven – komen – . 

Ik – het –  zweer – .      

8.  Vul in. 
Katja lacht.      Wij horen het gelach. 

De honden blaffen.    Zij horen. 

De jongen huilt.     Hij hoort .

De poezen miauwen.    Ik hoor .

9.  Vul het goede woord in.

FREDDIE
peer – huisdier – hok – voer – cavia – schoonmaken – hamster – voeren – Paarden

Een cavia is groter dan een . 

Ik hou niet van !

Een  moet je verzorgen.

Je moet een huisdier niet alleen .

Maar de kooi of het  moet je ook schoonmaken.

 slapen in een stal.

Freddy eet  voor hamsters.

Maar hij eet ook  en maïs.
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10.  Vul in: als of dan.
                             

Een cavia is groter dan een cavia.   

Ko is net zo groot  kriebel.

Een muis is kleiner  een paard.

Max is net zo oud  Mia.

Pollie is net zo lief  Sproet.

Sproet is stouter  Pollie.

11.  Wat is het goede antwoord?

1. Wie is ouder, Mia of Katja?

a. Katja is net zo oud als Mia.

b. Katja is ouder dan Mia.

c. Mia is ouder dan Katja.

2.  Wat vindt Katja van schoonmaken?

a. Katja vindt schoonmaken leuk.

b. Katja vindt er niets aan.

c. Katja houdt van schoonmaken.

3.  Welke zin is niet goed?

a. Ik voer mijn hamster.

b. Ik geef mijn broertje te eten.

c. Ik voer mijn zusje.

4.  Welke zin is wél goed?

a. Een paard is groter dan een poes.

b. Max is ouder dan opa.

c. Een hamster is net zo groot als een cavia.
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