
Hé, wat ga jij doen?
Zeg na.

Hé, wat ga jíj doen?

Ik ga even boodschappen doen.
Ik heb iets nodig. Ga je mee?

Nee, nee, ik heb een bespreking.

Wát heb je?

Een bespreking, met de afdeling.
Maar ik moet eerst nog wat lezen.

Wát moet je doen?

Lezen, een verslag lezen.

Wat voor verslag?

Gewoon, een verslag van de vorige bespreking.
Dat ga ik nú doen!

Kan ik iets voor je meenemen?

Hoe bedoel je?

Nou ... iets van de winkel.

Van wat voor winkel?

Van de supermarkt.

Van welke supermarkt?

Van super de Boer.

Nee, dank je, laat maar, mij te duur.
Ik doe straks zelf wel even boodschappen.

Okay, prima, ga je gang! Zoals je wilt.
Dus ik neem geen lekker broodje kaas mee?

Nee,nee, laat maar, ik word te dik.

Goed, ik ben al weg ...
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Hé, wat ga jij doen?
Vul zelf in en speel na.

Hé, wat g______________________________ doen?

Ik ga even b______________________________ doen.
Ik heb iets n______________________________ . Ga je mee?

Nee nee,ik heb zo een b______________________________ .

Wát ______________________________ je?

Een bespreking, met de a______________________________ .
Maar ik m______________________________ eerst nog wat lezen.

Wát moet je d______________________________ ?

Lezen, een v______________________________ lezen.

Wat v______________________________ verslag?

Gewoon, een verslag ______________________________ de vorige bespreking. 
Dat ga ik nú doen!

k______________________________ ik iets voor je meenemen?

Hoe b______________________________ je?

Nou ... iets ______________________________ de winkel natuurlijk.

Van w______________________________ winkel?

Van ______________________________ supermarkt.

Van w______________________________ supermarkt?

Van super de Boer.

Nee, dank je, ______________________________ te duur.
Ik doe straks z______________________________ wel even boodschappen.

Okay, prima, ga je ___________________________ !
Zo______________________________ je wilt.
Dus ik n______________________ ook g_____________________ lekker broodje kaas mee?

Nee,nee, l______________________________ maar, ik word te dik.

Goed, ik ______________________________ al weg ...
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