
kostbaar

De kroon van de koning is erg kostbaar. Hij is gemaakt van 
duur goud en dure edelstenen. 



verzenden

Ik stuur in deze doos een cadeau naar je toe. Dan hoef ik geen 
kosten voor het verzenden te betalen. 



winkelen

Het is heel erg druk in deze winkelstraat. De mensen zijn 
gezellig aan het inkopen doen. 



voordelig

Deze stoel kost nu 150,- in plaats van 375,-. De prijs is erg 
gunstig omdat de stoel is afgeprijsd.



versturen

Ik ga deze Valentijskaart naar mijn liefste vriendin versturen.



bestemd voor

Dit vogelhuisje is bedoeld voor vogels in de winter. Er ligt daar 
eten voor als ze honger hebben. 



het aantal

Het aantal sterren in de vlag van de Verenigde Staten is 48 
sterren. Dat is de hoeveelheid staten in Amerika. 



Het duo

Sinterklaas en zwarte piet zijn een leuk tweetal. 



het krat

In deze houten bak kun je oude bloempotjes bewaren. 



meerderheid

Het mooie meisje werd met meerderheid van stemmen 
gekozen tot de schoonheidskoningin in Nederland.



minderheid

In deze pot snoep zijn de blauwe snoepjes het kleinste deel 
van de groep.



de persoon

Deze mijnheer is een rare persoon. 
Dat kun je aan zijn gezicht wel zien.



de pluk

Aan de katoenplant groeien bosjes katoen. De katoenplanten 
groeiden erg goed dit jaar en de boer had een goede pluk. 



de scheut

Ze bukte toen ze in de tuin de uitloper van een aardbeiplant 
wilde weghalen. Daarbij kreeg de vrouw een hevige pijn in 
haar rug. 



de slok

Deze mevrouw wandelt en heeft het erg warm. Daarom neemt 
zij een slok water uit haar drinkfles.



de snipper

Met de afgescheurde stukjes papier werd een kleurig schilderij 
gemaakt.



de streng

Op het kleed lagen drie in elkaar gedraaide woldraden: 
een witte, een grijze en een zwarte streng.



diverse

In de groentenkraam lagen diverse soorten groente. Ik kon 
niet kiezen!



meest

Van deze  heerlijke chocoladetaart wil ik het meest. Dus pak ik 
het grootste stuk.



Als ik kon kiezen tussen regen en zon………..dan koos ik van 
regen het minst.

minst










































