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matter, Tim?’
Teacher: ‘What is the
‘You’re so quiet today?’
!’
‘I’m not very well, Miss
Tim:
, Tim.’
at
th
ar
he
Teacher: ‘I’m sorry to
u?’
‘What’s wrong with yo
bad headaa
t
go
‘I feel sick. I have
Tim:
stomach.’
che and a pain in my
like the flu.’
Teacher: ‘That sounds
to your bed.’
‘You’d better go home
work
‘Just give me your home
go home.’
first and then you can
got my
‘I can’t, Miss. I haven’t
Tim:
.’
homework with me
Teacher: ‘Why not?
‘Uh… I can… I’ve lost…’
Tim:
mework?’
Teacher: ‘Lost your ho
w I see why
no
‘Uhm… Tim…
you feel sick.’

a. druk (R)
b. stil (S)

2. Wanneer voelt Tim zich
niet goed?
a. gisteren (B)
b. vandaag (C)

3. Tim heeft…

a. keelpijn en hoofdpijn (G)
b. hoofdpijn en buikpijn (H)

Feel i ng sick..?

Read the story and answer the questions.
What word do you read?
What is the matter?

4. Wat voelt Tim aan
zijn maag?
1. De juf vindt Tim:
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8. Wat is er gebeurd met
het huiswerk?

a. pijn (O)
b. warm (P)

5. De juf vindt het lijken op:
a. griep (O)
b. koorts (M)

6. Het advies van de juf is:
a. blijf maar rustig zitten (K)
b. ga maar naar huis (L)

a. T
 im heeft het aan iemand
anders gegeven (L)
b. Tim heeft het verloren (I)

9. De juf gelooft Tim
a. wel (D)
b. niet (C)

10. Wat denk je?

a. Tim mag naar huis (G)
b. Tim moet op school blijven (K)

7. Wat moet Tim aan de juf
geven?
Answer:
a. zijn huiswerk (S)
b. zijn agenda (T)

.................................

How do
you say it?

Hoe zeg je het?

flu
headache
quiet
pain
stomach

= floeh
= heddeek
= kwajut
= peen
= stommek
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