
Taallessen groep 4 Thema Australië 

Les 1   Dikke pech 

 
De man uit Australië heeft dikke pech. 

Hij vertelt het zelf aan jou. 

 

wat is er aan de hand? 

dan gebeurt er zomaar iets. 

ik heb een lekke band 

ik hoor een heel erg harde klap. 

* ik zit lekker op mijn fiets. 

en mijn achterband wordt vlug slap. 

 
 

Je merkt het al. 

De man is een beetje in de war. 

 

› Probeer zijn verhaal goed te maken. 

Doe het zo: 

begin bij de ster *, kies dan steeds de volgende zin. 

Schrijf alles in de goede volgorde op. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les 2   Twee doen er mee 

 
Hier staan 3 woorden: 

koala – kangaroe – eend 

Twee horen bij elkaar. 

Weet jij, welke twee? 

Goed zo: koala en kangaroe. 

Want: een koala en een kangaroe leven allebei in Australië. 

 

Nu ben jij aan de beurt. 

› Zoek de twee woorden die bij elkaar horen. 

Schrijf ze naast elkaar op. 

 

1.  koala – hooi - bladeren 

2.  vuur – zon - berg 

3.  pluis – olifant - veer 

4.  kangaroe – ei - buidel 

5.  ballon – schoen - hoepel 

6.  mes – schaar - gum 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 3    Een briefje 

 
Je ligt in bed. 

Oei, je bent iets vergeten. 

Je moest nog zeggen dat we in de klas nu werken over Australië. 

Maar je mag niet meer in de kamer komen. 

Je krijgt een idee: 

een briefje onder de deur!! 

 

Weet je voor wie het briefje is? 

Wat zet je erop? 

› Schrijf nu je briefje. 

 

 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 
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Les 4    Zoek maar bij elkaar 

 
Bij kangaroe hoort buidel. 

Want je kunt zeggen: 

een kangaroe heeft een buidel. 

Nu bij jij aan de beurt. 

� Kijk in de rij en …..zoek er wat bij. 

� Doe het zo: kangaroe – buidel. 
 

1. kangaroe 

2. poetsen 

3. koala 

4. ruiken 

5. australië 

6. bouwen 

tanden 

bloem 

hut 

bladeren 

vlag 

buidel  

 

7. eten 

8. vangen 

9. schrijven 

10. graven 

11. horen 

12. kijken 

pen 

geluid 

hamburger 

bril 

zand 

vis 

 

 

1 

 

…………………………………………………………… 

 

7 

 

…………………………………………………………….. 

 

2 

 

………………………………………………………….. 

 

8 

 

…………………………………………………………….. 

 

3 

 

…………………………………………………………… 

 

9 

 

…………………………………………………………….. 

 

4 

 

…………………………………………………………… 

 

10 

 

…………………………………………………………….. 

 

5 

 

…………………………………………………………… 

 

11 

 

…………………………………………………………….. 

 

6 

 

………………………………………………………….. 

 

12 

 

……………………………………………………………… 
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Les 5   Zoek maar bij elkaar en maak een zin 

 
Kijk nog even naar lesje 4.  

In lesje 4 moest je woorden zoeken die bij elkaar horen. 

Maak een zin met elk woordenpaar dat je hebt gevonden in lesje 4. 

 
� De kangaroe heeft een buidel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Les 6    Gezocht: zinnenmaker 
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Oh, oh, de koala’s hebben van de zinnen gegeten. 

De stukken van de zin liggen door elkaar. 

 

leven  

 

de koala’s  

 

in bomen 

 

Kun jij de zinnen weer mooi maken? 

Ben jij de zinnenmaker die ze zoeken? 

� schrijf de zinnen goed op. 

� Doe het zo:  De koala’s leven in bomen. 
 

1. slapen  -   de kangaroes  -  overdag 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. van boom tot boom  -  klimmen  -  de koala’s 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  leven  -  in Australië  -  veel schapen 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. heeft  -  de kangaroe  -  in haar buidel  -  een baby 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. een goede neus  -  de koala  -  heeft 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.  hebben  -  koala’s en kangaroes  -  hebben 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les 7    Slapen is fijn 

 
Een koala slaapt graag….   Hier kun je een verhaaltje lezen over de koala. 
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Slapen is fijn 

 

Koala’s zijn nachtdieren. 

Ze slapen overdag. 

Ze kiezen een mooi plekje uit hoog in de boom.  

Ze slapen op een dikke tak. 

Maar bij het minste geluidje worden ze wakker. 

De koala slaapt meer dan 10 uur per dag. 

Hoeveel uur slaap jij per dag? 
 

Kun jij het verhaaltje net zo mooi mooi opschrijven?? 

 

 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 8    Verhaaltje lezen 

 
Lees het volgende verhaaltje en zoek de antwoorden op de vragen. 

 

Koala’s zijn buideldieren 
 

Koalavrouwtjes hebben een buidel op hun buik. 

In die zak dragen ze hun baby. 

Zo’n buidel is lekker warm. 

De baby blijft 5 maanden lang in de buidel. 

Dan pas komt hij eruit. 

Er zijn nog meer buideldieren. 

Deze dieren hebben allemaal een buidel: 

een kangaroe, een buideleekhoorn, een buidelrat, 

een wombat en een tasmaanse duivel.  
 

 

1. Wie heeft er een buidel? Het koalamannetje of het koalavrouwtje? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Wie zit er in de buidel van de koala? 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Hoe lang zit de baby in de buidel? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Weet je nog meer buideldieren? Noem er een paar. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Is het in de buidel warm of koud? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 9    Kangaroes hebben honger!! 

 
De kangaroes eten van alle woorden de eerste letter op.  

Kun jij er weer een nieuw en ander woord van maken? 

> doe het zo: worst   -    dorst   -   korst 

 

Help jij de kangaroes met letters eten? 

� welke woorden maak jij ervan? 

� Schrijf er telkens twee op. 

 

1  

jaar 

 

………………………………………. 

 

………………………………………….. 

2  

kaart 

 

………………………………………… 

 

…………………………………………… 

3  

meer 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………………. 

4  

vorst 

 

………………………………………. 

 

…………………………………………… 

5  

deur 

 

………………………………………… 

 

………………………………………….. 

6  

half 

 

………………………………………… 

 

………………………………………….. 

7  

zalm 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………………… 

8  

band 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………………… 

 

 



Taallessen groep 4 Thema Australië 

Les 10    Heel dichtbij 

 
In Australië leven heel veel dieren. 

Kijk eens in de Australië boeken en kies 1 dier uit. 

 

Welk dier heb je gekozen?    ………………………………………………………………………………….. 

 

Kijk eens goed naar dat dier.  Wat zie je? 

� Schrijf eens op wat je ziet.   We maken een woordveld. Schrijf in het 

midden de naam van het dier. 

 
 

� Lees de woorden nog eens die je bij je dier hebt opgeschreven 

� Maak zinnen met de woorden van het woordveld. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 11    GROOT en klein 
 
Met een vergrootglas wordt alles wat klein is….groot. 

� Zoek het woord dat bij het dikgedrukte woord in de zin hoort. 

� Kies uit: rijk  -  ver  -  jong  -  vuil  -  lelijk  -  leeg. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schrijf de twee woorden op op de regels onderaan dit blad. 

Doe het zo: klein en groot. 

 

1. Voor mij is de school dichtbij.  Voor Mark is de school………….weg! 

2. Die broek is weer schoon.  Wat was hij…………….! 

3. Vind jij die tekening mooi of   ……………….? 

4. Mijn opa is nu heel oud, maar hij is ook…………………..geweest. 

5. Het is een feest voor arm en ……………….. 

6. Die fles was net nog vol.  Nu is hij bijna………………. 

 

 

1  

………………………………………… 

 

en 

 

………………………………………….. 

2  

……………………………………….. 

 

en 

 

…………………………………………… 

3  

………………………………………… 

 

en 

 

…………………………………………. 

4  

………………………………………. 

 

en 

 

…………………………………………… 

5  

……………………………………….. 

 

en 

 

………………………………………….. 

6  

………………………………………… 

 

en 

 

………………………………………….. 
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Les 12    Langer 

 
� Lees het begin van de zin. 

� Zoek er het einde bij 

� Schrijf de hele zin op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ik vind een schelp op…. de buidel 

2 de koala zit in ….. in het bos 

3 de babykangaroe springt in …. de boom 

4 de schapen krijgen voer van …. het strand 

5 wij wandelen vaak…… een dikke tak 

6 de koala slaapt op …. de boer 

 

 

      1.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 12    Lekker lezen 

 
� Lees het verhaal over de kangaroe 

 

Een echte springkampioen! 
 

Een kangaroe heeft korte voorpoten en lange achterpoten  

en een dikke, sterke staart. 

Met zo’n lichaam kan de kangaroe niet goed lopen. 

Maar springen kan hij als de beste. 

Heel ver en heel hoog. 

Als een echte kampioen. 

 

 

Altijd op reis 
 

Kangaroes hebben geen vaste woonplaats. 

Ze zijn altijd onderweg, op zoek naar voedsel en water. 

Vinden ze ergens geen gras meer, dan gaan ze naar een  

andere plaats. 

Kangaroes kunnen veel eten. 

Ze zijn dol op gras, maar ook op sappige bladeren en wortels. 

Eigenlijk lusten ze alles, behalve vlees. 

 

Een bed van zand 
 

Kangaroes slapen overdag. 

Een echt bed hebben ze niet. 

Ze graven een ondiepe kuil in het zand en gaan daar lekker liggen. 

Op hun rug, op hun zij, op hun buik, zelfs met hun poten in de lucht.. 

Maar ze houden altijd één oog open! 

Kangaroes rollen graag in het zand. 

Als het in de zomer te warm is, slapen de kangaroes in de  

schaduw van de boom.  
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Mama kangaroe heeft een buidel 
 

Op de buik van mama zit een buidel. 

Dat is een zak om baby’s in te dragen. 

Bij zijn geboorte is de baby niet groter 

dan een boon. 

Hij klimt helemaal alleen naar de buidel. 

Daar gaat hij lekker melk drinken. 

Veel melk zodat hij vlug kan groeien. 

 

De eerste stapjes 
 

Na ongeveer een half jaar komt de babykangaroe 

uit mama’s buidel. 

Hij zet dan zijn eerste stapjes in de wereld van de 

grote kangaroes. 

Hij eet en speelt, 

maar zodra hij van iets schrikt,  

springt hij weer vlug in de buidel. 

En als mama dan springt, springt de baby mee. 

 

Grote en kleine kangaroes 
 

Sommige kangaroes zijn groter dan jullie vader of 

moeder. 

Maar er zijn ook kangaroes die nog kleiner zijn dan 

een rat. 

Sommige kangaroes zijn bruin, 

sommige hebben een grijze vacht. 

Ze zijn allemaal familie van elkaar. 

Er zijn meer dan 50 verschillende kangaroes. 

Ze leven allemaal in Australië 
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� Maak nu de vragen over het verhaal 

 

1. Hebben de kangaroes een huis? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Wat eten de kangaroes het liefste? En wat eten ze niet? 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Waar slapen de kangaroes? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Hoe lang blijft de babykangaroe bij mama in de buidel? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Hoeveel soorten kangaroes zijn er? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 13    Einde 

 
Het verhaal is spannend, 

maar het einde is weg. 

Hoe zou het verhaal aflopen? 

� Bedenk het einde van het verhaal. 

� Schrijf het op. 

 

Het verhaal van Lotte 

 

Lotte woont in Australië. Ze ligt in bed. Ze slaapt nog niet. 

Het is erg warm in haar kamer. En hoort zij daar iets? 

Heel zacht ritselt er iets in de kamer. 

Wat is dat? 

Ze houdt haar adem in. 

Doen voelt ze een koude wind over haar hoofd. 

Lotte geeft een harde gil. 

Ze springt uit bed……. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les 14    Goed verhaal 

 
Het verhaal is niet goed. 

De zinnen staan door elkaar. 

� Schrijf het verhaal goed op. 

 

eefje heeft een ballon. 

nu kan ze met de ballon spelen. 

onder maakt ze een knoop. 

ze blaast lucht in de ballon. 

de ballon wordt groot en rond. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nog een verhaal: 

 

jop is in de winkel. 

hij betaalt de kassajuf. 

hij legt appels in de kar. 

de appels gaan in een tas. 

jop loopt naar de kassa. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Les 15    Briefje schrijven 

 
Toen je in Australië was heb je veel vrienden gemaakt. 

Nu ben je weer terug in Nederland. Je wilt je vrienden gaan vertellen wat je in 

Nederland allemaal doet en meemaakt.  

Bellen is een beetje duur. 

� Schrijf je vriend of vriendin in Australië een brief. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………. 
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Les 16    Uitzoeken 

 
� Kijk steeds in elke rij 

Zoek de juiste woorden bij elkaar. 

Schrijf ze naast elkaar op op het blaadje. 

� Doe het zo: de stok – de stokken 

 

 

EEN MEER 
 

de tulp de lamp schelpen nesten 

het nest de fiets tulpen bloemen 

de bloem de schelp lampen touwen 

het touw de kaars tenten vliegen 

de tent de vlieg fietsen kaarsen 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les 17    Zinnenbreker 

 
In Australië is er een professor. Die professor heet Professor Zinneman.  

Hij heeft een nieuwe machine gemaakt. De machine maakt de zin steeds korter. 

Maar…..je moet wel op de goede knop drukken. 

Voorbeeld: 

  Ik loop naar school met Bart 

  Ik loop naar school 

  Ik loop.  

 

� Stop elke zin in de machine. 

� Wat blijft er over? 

� Schrijf de korte zin in je schrift. 

 

1. De bus rijdt snel over de weg 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. De jongen kamt zijn haar met een kam. 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Marlies schrijft een brief aan de krant. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. De koala springt van tak naar tak in het bos. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Het huis heeft een dak met een punt 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Les 18    Het klopt niet 

 
De zinnen staan door elkaar. 

Nu klopt het verhaal niet meer. 

� Schrijf de zinnen goed op. 

 

1 alle blaadjes vallen eraf 

 de winter gaat gauw komen 

 dat zie je aan de bomen. 

  

1  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 dat kan ik zo niet goed zien 

 heeft een mier vier poten? 

 ik pak mijn vergrootglas er wel even bij. 

  

2  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Les 19    Koala verhaal lezen 

 
� Lees het verhaal over de koala 

 

Een bezoek aan de koala’s 
 

Koala’s leven in het wild in Australië. 

In dat verre land zijn duizenden koala’s. 

Koala’s lijken een beetje op beren. 

Hun neus is plat. 

De koala heeft grote harige oren. 

De koala heeft geen staart. 

 

Een lekkere warme jas 
 

Koala’s hebben een mooie, zachte vacht. 

Die is heel dik en warm.  

Hij houdt de kou en de wind tegen. 

In de winter wordt hij zelfs nog dikker. 

Op de rug is de vacht donkerder dan op de buik. 

Zo heeft de koala het altijd lekker warm. 

 

Niet zo vlug! 
 

Koala’s bewegen langzaam. 

Waarom zouden ze zich haasten? 

Ze doen alles heel rustig. 

Soms komen ze dagenlang niet uit hun boom. 

Ze eten in de boom en slapen in de boom. 

Ze komen bijna nooit op de grond. 
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Wat eten koala’s?? 
 

Koala’s zijn heel kieskeurig. 

Ze lusten alleen maar bladeren van  

eucalyptusbomen. 

Die bladeren kiezen ze met zorg uit. 

Ze eten ze helemaal op. 

De koala heeft een goede neus, hij  

ruikt welke bladeren lekker zijn. 

De koala eet gemiddeld een halve kilo 

bladeren per nacht.  

De koala drinkt bijna nooit, in de bladeren 

zit genoeg water. 

De uitwerpselen van de koala zijn blauw. 

 

Koala’s kunnen heel goed klimmen 
 

Koala’s hebben geen hoogtevrees. 

Ze klimmen tot hoog in de boom. 

Ze lopen over de takken. Over dunne en dikke takken. 

Ze kruipen van de ene tak naar de andere. 

Ze vallen bijna nooit uit de boom. 

De koala lijkt wel een acrobaat. 

Kun jij over een tak lopen? De koala’s wel. 

 

Scherpe klauwen 
 

De koala heeft aan elke voorpoot 5 vingers 

en aan elke achterpoot 5 tenen. 

De vingers en tenen hebben scherpe klauwen. 

Die gebruikt de koala om te klimmen. 

Hij zet zijn klauwen in de schors van de boom. 

Daarna hijst hij zich op. 

Met zijn lange vingers en klauwen kan de koala 

de tak stevig vastgrijpen. 
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Les 20    Koala verhaal schrijven 

 
� Lees het verhaaltje over de koala 

� Kun jij het net zo opschrijven? 

 

Koala’s kunnen heel goed klimmen 
 

Koala’s hebben geen hoogtevrees. 

Ze klimmen tot hoog in de boom. 

Ze lopen over de takken. Over dunne en dikke takken. 

Ze kruipen van de ene tak naar de andere. 

Ze vallen bijna nooit uit de boom. 

De koala lijkt wel een acrobaat. 

Kun jij over een tak lopen? De koala’s wel. 
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Les 21    Zelf een verhaal schrijven 

 
Je weet nu heel veel over Australië. 

Kies iets uit waar je je papa en mama iets over wilt vertellen. 

� Maak daar een leuk verhaaltje van 

� Schrijf het verhaaltje op en maak er een tekening bij 
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