Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is.
Bv. een dikke poes, een grote teen ...
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Bespreek de foto.
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Kleur in elke zin:
blauw

een bijvoeglijk naamwoord.

Lonne vindt een bijzonder geheim op zolder.
Het zit in het kleine nachtkastje van oma.
Ze vertelt het niet aan haar lieve mama.
Ze vertelt het aan haar beste vriendin Céline.
Samen gaan ze naar de oude zolder.
Dat doen ze als Tobias, Lonnes jonge broer, niet thuis is.
Lonne doet een ontdekking op zolder.
De ontdekking blijkt heel wat met de liefde
te maken te hebben. Een verboden liefde!
Was oma verliefd op Briek Kopermans?
En wat vindt opa daar dan van?
Opa denkt alleen maar aan spelletjes.
Daar is hij dol op!
Gelukkig heeft Lonne Céline. Aan haar kan
ze alles aan vertellen.

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Geheim op zolder | Do van Ranst

Opa is naar de kapper voor een leuk kapsel.

Geheim op zolder
Do van Ranst | Jan Lieﬀering

Meer lezen?
Geheim op zolder,
Do Van Ranst, Talentbib 3
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Schrijf een bijvoeglijk naamwoord in elke zin. Maak er een gek verhaal van.
In het midden van de tuin staat een
Hij heeft een
In de boom hangen
bananen en
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appels,
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Naast de boom zit een
Hij heeft een
Er loopt ook een
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strepen.
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a Kleur de hond.

b Schrijf twee zinnen over de hond. Gebruik in elke zin een bijvoeglijk naamwoord.



c Kleur in je zinnen:
blauw

de bijvoeglijke naamwoorden.
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