
Hoe vind je Nederland?
Zeg na.

Hé Olga, lang niet gezien. Hoe gaat het?

Dank je, prima. En met jou?

Uitstekend! En hoe bevalt het je in Nederland?

Ja … eh ... wel goed. ‘k Ben al aardig gewend.

En ken je Nederland ondertussen al een beetje?

Ja, zeker wel. ‘k Ben bijna overal geweest.

Zo … en vind je het mooi?

Jawel, maar mijn land is mooier.

Vind je Nederland te plat misschien?

Nou ja, mijn land is veel minder plat, we hebben bergen.

En vind je Nederland te klein?

Ja, mijn land is veel groter natuurlijk.

Zeg eens, vind jij Nederland te vol?

Ja, Nederland is volgens mij bijna het volste land ter wereld.

Vind jij Nederland een veilig land?

Aan de ene kant: ja.
Aan de andere kant: Nee, want het water gaat stijgen!

Zeg Olga, misschien kun je beter teruggaan naar je geboorteland!

Nee, nee, dat niet. Ik wil hier graag blijven!
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Hoe vind je Nederland?
Vul in en speel na.

Hé Olga, lang n______________________________ g______________________________ . Hoe gaat het?

Dank je, prima. En m______________________________ jou?

Uit______________________________ ! En hoe bevalt het je in Nederland?

Ja … eh ... wel goed. ‘k Ben al aardig ge______________________________ .

En k______________________________ je Nederland ondert______________________________ al een beetje?

Ja, z______________________________ wel. ‘k Ben bijna overal geweest.

Zo … en vind je h______________________________ mooi?

Jawel, maar mijn land is m______________________________ .

Vind je Nederland te p______________________________ misschien?

Nou ja, mijn land is veel m____________________________ plat, we hebben bergen.

En v______________________________ j______________________________ Nederland te klein?

Ja, mijn land is v_____________________________ g____________________________ natuurlijk.

Zeg e______________________________ , vind jij Nederland te vol?

Ja, Nederland is volgens mij bijna het v_______________________ land ter wereld.

Vind jij Nederland een v______________________________ land?

Aan de e______________________________ kant: ja.
Aan de a______________________________ kant: Nee, want het water gaat stijgen!

Zeg Olga, misschien kun je b______________________________ teruggaan naar je geboorteland!

Nee, nee, d________________________ niet. ik wil hier graag b_________________________ !
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