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Verhaal + antwoorden
Maria en haar moeder gaan naar de stad om te winkelen. Maria wil graag nieuwe kleding kopen,
want ze is een beetje aangekomen en past haar oude kleding niet meer. “Mam, laten we gaan
winkelen. Mijn kleding is oud en zit te strak”, zegt ze tegen haar moeder.
“Weet je het zeker?” antwoordt moeder. “Laat me even kijken. Oh ja, deze broek zit wel een beetje
strak. Zitten die andere broeken ook zo strak?”
“Ja, die andere broeken zitten ook te strak.”
“Oké, we gaan naar de stad om nieuwe kleding voor je te kopen.”
Maria en haar moeder gaan naar buiten en willen met de bus naar het centrum. Ze lopen naar de
halte en er staat een bus. “Is dit onze bus? Gaat deze bus naar het centrum?”, vraagt Maria.
“Ik denk het niet”, zegt moeder. “Ik denk dat we die bus daar moeten nemen.” Moeder wijst naar
een andere bus in de verte.
“Ja, ik denk dat je gelijk hebt”, antwoordt Maria.
Maria en haar moeder stappen in de bus en willen gaan zitten. “Deze stoelen hier zijn een beetje
vies, misschien zijn die stoelen daar schoner?”
Ze lopen naar achteren en gaan zitten. Na een aantal haltes denken ze dat ze moeten uitstappen. “Is
dit onze halte?” vraagt moeder.
“Ja, ik denk het wel”, zegt Maria.
Ze lopen door de stad en zoeken een leuke kledingwinkel. Moeder ziet een winkel met mooie kleding
in de etalage. “Zullen we dit kledingzaakje proberen?” vraagt ze aan Maria.
“Ja, leuk!”
Ze gaan naar binnen. De verkoopster komt direct naar ze toe en vraagt: “kan ik jullie helpen?”
“Ja”, zegt Maria, “ik zoek nieuwe kleding want ik ben een beetje dikker geworden.”
De vrouw kijkt naar haar en vraagt: “wat had je in gedachten?”
“Uhm, ik wil graag een nieuwe broek, maar ook een leuk zomerjurkje.”
“Oké”, zegt de verkoopster, “we hebben net de nieuwe collectie binnen gekregen. Wat vind je van
deze nieuwe broeken?”
Maria pakt een van de broeken en zegt: “Deze broeken zijn niet echt mijn stijl, maar die daar wel!”
Moeder loopt ook door de winkel en pakt een jurk: “wat vind je van deze jurk schat?”.
“Oh ja, die jurk is ook heel mooi! Kun je hem meenemen?” roept Maria.
“Mevrouw, waar zijn de paskamers?” vraagt Maria aan de verkoopster.
“De paskamers zijn daar.”
Maria past de kleren en haar moeder vraagt haar: “en, hoe zit die broek?”
“Hij zit wel lekker, maar hij staat niet zo mooi.”
“Oh, dat is jammer? En de jurk?” vraagt moeder.
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“De jurk staat wel heel mooi! Kijk!”
Maria komt naar buiten en laat de jurk zien.
“Wow, die jurk staat je echt mooi!”
“Ja, ik neem hem!” zegt Maria. “Ik wil eigenlijk geen broek, ik wil elke dag alleen nog maar deze jurk
aan!”
Maria en haar moeder lachen. Ze gaan naar de kassa om te betalen. “Deze jurk wel en die broek
niet”, zegt Maria tegen de verkoopster.
“Ja, en ik betaal!” zegt moeder.
“Ahhh, dat had je echt niet hoeven doen, mama! Maar dank je wel!”
“Graag gedaan lieverd!”

These are the answers for the questions.
1. Wat gaan Maria en haar moeder doen?
Maria en haar moeder gaan winkelen, ze willen een nieuwe broek kopen.
2. Waarom wil Maria een nieuwe broek kopen?
Omdat haar andere broeken te strak zitten. Ze is een beetje dikker geworden/aangekomen.
3. Hoe gaan ze naar de stad?
Ze gaan met de bus naar de stad.
4. Welke kledingstukken past Maria?
Maria past een broek en een jurkje.
5. Wat betekent: “de broek zit lekker, maar hij staat niet zo mooi.”
b. de broek is comfortabel voor Maria, maar ze vindt hem niet mooi.
6. Wat kiest Maria?
Ze kiest de jurk.
7. Wie koopt uiteindelijk de jurk?
Haar moeder koopt de jurk voor haar.
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