
verleden tijd (3)
 
Vorige week ____________ ik vakantie. 

Deze vakantie ____________ precies een week. 

Het ____________ koud buiten. 

De zon____________ maar enkele dagen. 

En het ____________ weinig.  Het bleef droog. 

Op maandag ____________ ik thuis. 

Ik ____________ het huis op en ik ____________ het huis schoon. 

Op dinsdag ____________ ik naar een museum. 

Ik ____________ gratis naar binnen met mijn museumjaarkaart. 

In dit museum ____________ schilderijen van Vincent van Gogh. 

Op woensdag ____________ ik niet veel. 

Ik ____________ wat televisie. 

Ik ____________ wat in een spannend boek. 

Op donderdag ____________ ik een nieuwe televisie. 

Mijn oude televisie ____________ het niet goed meer. 

De televisie ____________ in de aanbieding. 

Hij ____________ slechts 600 euro. 

Op vrijdag ____________ ik mijn huiswerk. 

Ik ____________ alle werkwoorden in de verleden tijd uit mijn hoofd. 

Op zaterdag ____________ ik bezoek van enkele vrienden. 

Zondag ____________ de laatste dag van een geslaagde vakantie. 

Nu ga ik weer naar school. 



antwoorden
 
Vorige week had ik vakantie. 

Deze vakantie duurde precies een week. 

Het was koud buiten. 

De zon scheen maar enkele dagen. 

En het regende weinig.  Het bleef droog. 

Op maandag bleef ik thuis. 

Ik ruimde het huis op en ik maakte het huis schoon. 

Op dinsdag ging ik naar een museum. 

Ik kon gratis naar binnen met mijn museumjaarkaart. 

In dit museum hingen schilderijen van Vincent van Gogh. 

Op woensdag deed ik niet veel. 

Ik keek wat televisie. 

Ik las wat in een spannend boek. 

Op donderdag kocht ik een nieuwe televisie. 

Mijn oude televisie deed het niet goed meer. 

De televisie was in de aanbieding. 

Hij kostte slechts 600 euro. 

Op vrijdag maakte ik mijn huiswerk. 

Ik leerde alle werkwoorden in de verleden tijd uit mijn hoofd. 

Op zaterdag kreeg ik bezoek van enkele vrienden. 

Zondag was de laatste dag van een geslaagde vakantie. 

Nu ga ik weer naar school. 

 


