
      

Eten  

   
Ik eet kip  
 
Mama eet kip 
Papa eet kip 
Jan eet kip 

 

Eten  

  
Jan eet kip 
 
Mama eet kip 
Papa eet kip 
Ik eet kip 
 

Eten  

       
Mama eet kip  
 
Papa eet kip 
Jan eet kip 
Ik eet kip  

 

Eten  

 
Papa eet kip 
 
Mama eet kip  
Jan eet kip 
Ik eet kip  

 

Lopen 

          
Ik loop 
 
Opa loopt 
Oma loopt 
Jan loopt 

Lopen 

      
Opa loopt 
 
Oma loopt 
Jan loopt  
Ik loop 

Lopen 

      
Oma loopt 
 

Opa loopt 
Jan loopt 
Ik loop 

Lopen 

       
Jan loopt 
 

Opa loopt 
Oma loopt 
Ik loop 

 
 



 
 

Schrijven  

      
Ik schrijf 
 
Jan schrijft 
Papa schrijft 
Mama schrijft 
   

Schrijven  

  
Jan schrijft  
 
Papa schrijft 
Mama schrijft 
Ik schrijf 
  

Schrijven  

      
Papa schrijft  
 

Jan schrijft 
Mama schrijft 
Ik schrijf 
  

Schrijven  

  
Mama schrijft 
 

Jan schrijft 
Papa schrijft   

Ik schrijf 
 

 

Gaan fietsen 

   
Ik ga fietsen 

 
Jan gaat fietsen 
Oma gaat fietsen 
Opa gaat fietsen 
 
 

Gaan fietsen 

   
Jan gaat fietsen 
 
Oma gaat fietsen 
Opa gaat fietsen 
Ik ga fietsen 

 

Gaan fietsen 

        
 Opa gaat fietsen 
 
Jan gaat fietsen 
Oma gaat fietsen 
Ik ga fietsen 

 
 

Gaan fietsen 

 
Oma gaat fietsen 
 
Jan gaat fietsen 
Opa gaat fietsen 
Ik ga fietsen 

 



 

Kijken 

        
Ik kijk 
 
Jan kijkt 
Papa kijkt 
Mama kijkt 

Kijken 

  
Jan kijkt 
 
Papa kijkt 
Mama kijkt 
Ik kijk 

Kijken 

  
Papa kijkt 
 
Jan kijkt 
Mama kijkt 
Ik kijk 

Kijken 

   
Mama kijkt 
 
Jan kijkt 
Papa kijkt 
Ik kijk 

 

Horen 

    
Ik hoor de vogel  
 
Mama hoort de vogel 
Jan hoort de vogel 
Opa hoort de vogel 
 
 

Horen 

 
Jan hoort de vogel 
 
Opa hoort de vogel 
Oma hoort de vogel 
Ik hoor de vogel  
 

Horen 
 

   
Opa hoort de vogel 
 

Oma hoort de vogel 
Jan hoort de vogel 
Ik hoor de vogel 
 

Horen 
 

 
Oma  hoort de vogel  
 
Opa hoort de vogel 
Jan hoort de vogel 
Ik hoor de vogel 
 

 



Naar huis gaan 

   
Ik ga naar huis 

 
Jan gaat naar huis 
Oma gaat naar huis 
Opa gaat naar huis 
 
 

Naar huis gaan 

   
Jan gaat naar huis 
 
Oma gaat naar huis 
Opa gaat naar huis 
Ik ga naar huis 

 

Naar huis gaan 

        
 Opa gaat naar huis 
 
Jan gaat naar huis 
Oma gaat naar huis 
Ik ga naar huis  
 
 

Naar huis gaan 

 
Oma gaat naar huis 
 
Jan gaat naar huis 
Opa gaat naar huis 
Ik ga naar huis  

  
 
Dit kwartetspel is gemaakt door M.Buitink 


