
Heb je al ...?
Zeg na.        

Hé Wim, heb je al iets gehoord?
Wat gehoord?

Over je verblijfsvergunning?
Nee, nog niks.

Ha die Ellie, heb je hem al geschreven?
Wie of wat geschreven?

Je sollicitatiebrief naar dat bedrijf?
O, die brief? Nee, ‘k heb helemaal geen tijd gehad.

Hoi Evert, heb je het gedaan?
Wat gedaan?

Je vergunning aangevraagd?
O, dat. Ja, maar ‘heb nog geen bericht gekregen.

Hallo Murat, heb je het goed gemaakt?
Wat gemaakt, wat bedoel je?

Je inburgeringsexamen natuurlijk!
O, dat ja, maar ik ben gezakt!

Ach, wat jammer voor je.

Greet, hoe is het afgelopen?
Waar heb je het over? Wat afgelopen?

Je rijexamen, is het goed gegaan?
Ja, ik ben geslaagd.

Wow, van harte gefeliciteerd!

EN..? Ben je nog gegaan?
Waar naar toe gegaan?

Naar Rome! Ben je er geweest?
Ja, maar da’s al zo lang geleden dat ik daar geweest ben.

Hé Rita, stop eens even. Heb je hem al gekocht?
Gekocht, gekocht? Help me even.

Die dure jas die je had gezien.
O die. Ja, ik heb hem aan!

O is dat ’m? Staat je prachtig. Te gek! 
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Heb je al ...?
Vul in en speel na.

Hé Wim, heb je al i______________________________ gehoord?
Wat g______________________________ ?

O______________________________ je verblijfsvergunning?
Nee, n______________________________ niks.

Ha die Ellie, heb je h______________________________ al geschreven?
Wie of wat g______________________________ ?

Je sollicitatiebrief naar dat b______________________________ ?
O, die brief? Nee, ‘k heb helemaal geen tijd g______________________________ .

Hoi Evert, h______________________________ je het gedaan?
Wat g______________________________ ?

Je vergunning aang______________________________ ?
O, dat. Ja, maar ‘heb nog geen bericht g______________________________ .

Hallo Murat, heb je h______________________________ goed gemaakt?
Wat g______________________________ , wat bedoel je?

Je inburgeringsexamen n______________________________ !
O, dat ja, maar ik ben g______________________________ !

Ach, wat j______________________________ voor je.

Greet, hoe is h______________________________ afgelopen?
Waar heb je het over? Wat a______________________________ ?

Je rij-examen, is het goed ge______________________________ ?
Ja, ik ben ges______________________________ .

Whow, van h______________________________ gefeliciteerd!

EN...? B______________________________ je nog gegaan?
Waar n______________________________ t______________________________ gegaan?

Naar Rome! Ben je er gew______________________________ ?
Ja, maar da’s al lang gel______________________________ dat ik daar geweest ben.

Hé Rita, stop eens even. Heb je h______________________________ al gekocht?
Gekocht, gekocht? H______________________________ me even.

Die dure jas die je had gez______________________________ .
O die. Ja, ik heb h______________________________ aan!

O is dat ’m? Staat je pr______________________________ . Te gek! 
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