
op speurtocht door onze grammatica 

Zet komma’s in deze zinnen 
Bespreek steeds met je maatje waarom een komma op zo’n plek nodig is. 

Daarna kunnen jullie proberen een of meer van deze verhaaltjes zelf verder 

af te maken. Maar dan wel mét komma’s… 

 

A 

Het eiland dat midden in de monding van de rivier ligt wordt bewoond door 

drie families die daar een eigen maar wel wat bouwvallig huis hebben. Zij 

hebben een moestuin kippen en een paar schapen maar vangen ook vis in 

de rivier want een supermarkt is daar niet natuurlijk. De schapenmelk drinken 

ze maar ze maken er ook lekkere kaasjes en yoghurt van. De eitjes van de 

kippen kunnen ze koken of bakken maar ook gebruiken om deeg te maken 

want ze houden wel van een beetje afwisseling. 

 

 

B 

Op een mooie dag in september gingen we zoals elke schooldag 

buitenspelen op het plein achter onze school. We hadden bedacht dat we 

ons deze keer niet in allemaal kleine groepjes zouden opsplitsen maar 

allemaal samen een spel zouden gaan doen dat voor iedereen leuk was. Tja 

dat was sneller bedacht dan uitgevoerd want hoe maak je snel aan iedereen 

duidelijk wat de bedoeling is? Een van ons groepje klom op het klimrek en 

riep dat iedereen even moest luisteren dan zou zij vertellen wat we gingen 

doen en hoe ieder dan mee kon doen. Het zou natuurlijk leuk zijn als iedereen 

dan even stil was en luisterde naar ons plan maar dat was toch iets te 

optimistisch gedacht… 

 

 

C 

Er was eens héééél lang geleden een meisje dat lekkere koekjes had 

gebakken omdat ze bij haar grootmoeder op bezoek wilde gaan. Ze legde 

de koekjes in een doosje en zette dat doosje in de mand die ze altijd aan 

haar arm droeg als ze op pad ging. Ze deed het rode kapje op haar hoofd 

tegen de zon pakte haar mand trok de deur goed achter zich dicht en liep 

het pad naar het bos op. Het was nog een hele wandeling want oma 

woonde helemaal aan de andere kant van het bos en in die tijd had men 

nog niet van die mooie wandelpaden door het bos aangelegd. Door de 

dorre bladeren tussen afgevallen takken en over dikke boomwortels zocht ze 

haar weg door het bos terwijl overal om haar heen de vogels floten en allerlei 

andere dieren ritselend door het bos renden. Nee zo’n wandeling was niet 

geschikt voor bange mensen dat had zij al lang gemerkt. Toch schrok ze toen 

ze ineens een donkere stem hoorde die naar haar riep…  


