
Categorie Abstracte begrippen

 1 een  10 tien  11 elf  12 twaalf  2 twee  3 drie  4 vier  5 vijf

 6 zes  7 zeven  8 acht  9 negen  achter  alleen  april  augustus

 avond  beneden  bevroren  bij elkaar  boven  centrum  cirkel  dag

 de  december  dicht  dinsdag  diversen  donderdag  donker  driehoek

 een  eerste  eigenschappen  elektriciteit  erin  euro  februari  gebroken

 gelijk  gisteren  goed of fout  groot  herfst  het  hoe  hoe laat

 hoeveelheden  idee  in  informatie  jaar  jammer  januari  juli

 juni  kapot  klacht  klein  klimaatverande
ring

 koud  koud
thermometer

 laatste

 leeg pictogram
wit

 leeg pictogram
zwart

 lente  licht  licht aan  licht gewicht  licht uit  maandag



 maart  mei  met  middag  midden  min  mooi  morgen

 naam  naar  naar beneden  naar boven  naar toe  nacht  nat  niets

 november  ochtend  oktober  onder  ongelijk  oorlog  op  open

 ophalen  oud  pictogram  plus  rij  samen  schoon  september

 slim  smelten  stuk  temperatuur
koud

 temperatuur
warm

 tijdsbepalingen  toekomst  trap afdalen

 tussen  uit  uit elkaar  uur  vanaf  vandaag  veel  vierkant

 vies  voor  voorzetsel  vraag  vrijdag  vuil  waar  waarom

 wanneer  warm  warm
thermometer

 wat  week  wegbrengen  werk in
uitvoering

 wie

 wijzerplaat  winter  wit  woensdag  zaterdag  zomer  zondag  zonder

 zwaar



Categorie Activiteiten

 aan tafel eten  aangifte doen  activiteiten  afdrogen  afwassen  afweren  alleen slapen  appen op de
fiets

 bakken  balanceren  bed afhalen  bed opmaken  bellen blazen  bestelling
aannemen

 betalen  biertje drinken

 bijten pijn doen  blazen  blowen  boodschappent
as uitpakken

 breien  brief lezen  brief posten  brood
bezorgen

 buiten werken  buiten zitten  dagbesteding  dagverblijf  denken  deur duwen  deur trekken  dragen

 drinken  dromen  duwen  dweilen  eten  fietsband
plakken

 fietsen  formule 1

 fruit eten  gaan  geven  gluren  gooien  graven  harken  helpen

 horen  hout  huishouden  iemand bellen  ik ga  ik wil  in de rolstoel  inpakken

 insnoeren  jas opruimen  jij gaat  jij wil  kamer
opruimen

 kietelen  kiezen  kijken



 kleien  kleren in kast
leggen

 kleuren  klimmen  klok kijken  kneden  knielen  knippen

 knutselen  koken  komen  krant bezorgen  kruipen  kruipen baby  kuil graven  laten vallen

 liggen  logeren  lopen  lopen looprek  lopen met
smartphone

 lopen met
telefoon

 lopen naar
gym

 lopen rollator

 luisteren  mama bellen  massage  melden bij
balie

 mengen  met de bakfiets  moeder bellen  muziek
luisteren

 muziek
luisteren

koptelefoon

 naaien  naar buiten
gaan

 naar de
boerderij

 naar de
kinderboerderij

 naar de
manege

 naar de stal  online shoppen

 op de mat
zitten

 op de tenen
lopen

 op en neer
springen

 op reis gaan  op schoot
zitten

 oprapen  opruimen  opruimen

 opstaan  optillen  paardenstal
uitmesten

 pakken  papier prikken  pinnen  plakken  plant water
geven

 poetsen  post krijgen  potten bakken  praten  prikken  proeven  punniken  raceauto

 regenlaars
aandoen

 regenlaars
uitdoen

 reizen
mondkapje

 reizen
wachtkamer
mondkapje

 rennen  rijzen  roepen  roeren



 roken  rollen  rommel
weggooien

 ruiken  ruilen  samen eten  samen koffie
drinken

 samen op 1
kamer slapen

 samen slapen
stapelbed

 samen slapen
tweepersoons

bed

 samen
wandelen
rolstoel

 schenken  scheppen  scheuren  schillen  schminken

 schoonmaken  schoonmaken
met doekje

 schoonmaken
spray

 schoppen  slapen  snijden  snoeien  sparen

 spoelen  springen  spugen  spuiten  staan  stal uitmesten  stampen  stemmen

 strijken  sturen  tafel afruimen  tafel dekken  tafel
schoonmaken

 tas in locker  tas inpakken  tekenen

 thuis werken  thuis werken  thuis werken
laptop

 traplopen  trekken  ui snijden  uitglijden  vallen

 vangen  vastbinden  vegen  vensterbank
schoonmaken

 verbouwen  vergaderen  verhuizen  verstoppen

 vertel  vertellen  vertelverhaal
voorlezen

 verven  voelen  volgen  voorlezen  vouwen

 vragen  vuilnis
wegbrengen

 wachten  wandelen
wandeling

 was ophangen  wc
schoonmaken

 werken  werken rolstoel



 weten  weven  wij gaan  wij willen  wijzen  winkelen  zagen  zeefdrukken

 zingen  zitten  zitten op stoel  zoeken



Categorie Administratie

 ID-kaart  administratie  huur  inkomen  kassabon  pinpas  uitgaven  zorgpas



Categorie Afval en milieu

 gft  glas  glas (afval)  glasbak  kleding en
textiel

 kleine
elektrische
apparaten

 papier  papier (afval)

 plastic  plastic blik
drinkbakken

afval

 recyclebare
beker

 restafval



Categorie Agenda

 april  augustus  avondeten  carnavalsvaka
ntie

 december  dinsdag  donderdag  februari

 herfst  herfstvakantie  januari  juli  juni  kerstvakantie  krokusvakantie  lente

 maandag  maart  mei  middageten  november  oktober  ontbijt  september

 slaap en
rusttijden

 voorjaarsvakan
tie

 vrijdag  weekend  winter  woensdag  zaterdag  zomer

 zondag



Categorie Bijzondere gelegenheden

 ballon  begrafenis  begraven  bellen  bevrijdingsdag  cadeau  cadeau geven  cadeau in
schoen

 cadeau van
sinterklaas

 cadeautje  carbidschieten  carnaval  carnavalsvaka
ntie

 champagne
ontkurken

 chocoladeletter  condoleance

 condoleren  divali  dodenherdenki
ng

 dodenherdenki
ng stil zijn

 dood  feest  feesten  gelukkig
nieuwjaar

 graf  graf  halloween  hemelvaart  herfstvakantie  het boek van
sinterklaas

 hulst  iftar

 intocht
sinterklaas

 jarig  jarige  kaarsjes
uitblazen

 kado  kado geven  kado in schoen  kado van
sinterklaas

 kerstbal  kerstboom  kerstboom
kerstcadeaus

 kerstboom
versieren

 kerstcadeau  kerstcadeau  kerstkaart  kerstkado

 kerstkransje  kerstliedjes
zingen

 kerstliedjes
zingen

kerstster

 kerstman  kerstman
hoofd

 kerstmuts  kerstsok  kerststol

 kerststukje  kerstvakantie  kinderboekenw
eek

 koningsdag  krokusvakantie  kroon  lampion  lang zal ze
leven



 maan schijnt
door de bomen

 medaille  meivakantie  mijter  moederdag  nieuwjaar  oliebollen
bakken

 oud en nieuw

 paasei  paashaas  pasen kruis  pasen paasei  pepernoten
strooien

 piek  piet  piet deelt
snoep uit

 pietenmuts  pinksteren  proosten  ramadan maan  roe  roetveegpiet  rouwkamer  sauna

 schoen zetten
sinterklaas

 schoolkamp  schoolreisje  sint en piet  sint en piet  sint en piet
strooien

 sinterklaas  sinterklaas en
piet

 sinterklaas op
zijn paard

 sinterklaascad
eau

 sinterklaasjour
naal

 sinterklaaskad
o

 sinterklaaslied
zingen

 slingers
ophangen

 sneeuwpop  sportdag

 sterretjes  stoomboot  vaderdag  valentijnskaart  verjaardag  verjaardag  verjaardagscad
eau geven

 verjaardagskad
o geven

 verkiezingen  verlanglijst
kerstman

 verlanglijst
sinterklaas

 vlag  volkslied  voorjaarsvakan
tie

 vrij van school  vrij van werk

 vuurwerk  zak van
sinterklaas

 zomervakantie  zonnebank  zwarte piet



Categorie Boerderij en stal

 baal stro  boerderij  bromvlieg  buiten werken  buiten zitten  camping  compost  dagbesteding

 dagverblijf  dieren  eend  emmers
schoonmaken

 ezel  geit  geiten
borstelen

 geitenstal
uitmesten

 graan  gras  graven  haan  harken  harken in de
wei geit

 harken in de
wei varken

 hert

 hond  hooi  kameel  kas  kat  kip  koe  konijn

 konijnenhok
schoonmaken

 konijnenhok
schoonmaken
schep binnen

 konijnenhok
schoonmaken
schep buiten

 kuiken  lam  lopen met
paard

 lopen met pony  manege

 muis  naar de
boerderij

 naar de
kinderboerderij

 naar de
manege

 naar de stal  natuur  opruimen  paard

 paard
borstelen

 paard
verzorgen

 paardenhoofds
tel

 paardenstal
uitmesten

 paardrijden  papier prikken  pauw  plant

 plant water
geven

 planten  pony borstelen  pony
verzorgen

 ponyrijden  ruiken  schaap  scheppen



 schillen  schuur
opruimen

 snijden  snoeien  spin  spinnenweb  stal uitmesten  stro

 strontvlieg  tent  tor  tuin  tuincentrum  uil  varken  varken naar
land brengen

 varkensstal
uitmesten

 vegen  veulen  vlieg  vlinder  voer bestellen  voer bestelling
opruimen

 voer
klaarzetten

dieren

 voerschep  voerton  voerton
schoonmaken

 vogel  vogel op tak  vogelhuisje  voliere binnen
schoonmaken

 voliere buiten
schoonmaken

 vos  vrije tijd  vuilnis
wegbrengen

 vuur  wandelen met
paard

 wandelen met
pony

 wesp  worm

 zaaien  zadel  zak voer  zandhoop  zorgboerderij



Categorie Coronavirus

 3 personen
bezoek

 30 personen
binnen

 4 personen
bezoek kerst

 4 personen
bezoek oudjaar

 8 uur  95 euro boete  EHBO-doos  FFP1-masker

 ID-kaart tonen  aan de kant  aanraken
eigen lichaam

 afspraak
maken

vaccinatie

 afspraak
vaccinatie

 afstand
houden

 afstand
houden in rij

 alleen slapen

 anderhalve
meter afstand

 apotheek  arm  arts  avondklok  avondklok tijd  baard  bang voor
vaccin

 begroeten  bejaardentehui
s

 beschermende
kleding

 beschermhoesj
es voeten

 bescherming
hart corona

 besmettelijk  besmettelijk
corona

 besmetting
corona

 bespugen  bewoners hart
corona

 bezoek  bezoek 3
personen

 bezoek
binnenlaten

 bezoek
weggaan

 bijwerking
koorts

 bijwerkingen
vaccin

 binnen de
lijnen blijven

 bloed prikken  bloeddrukmete
r

 boa  boete
avondklok

 boks  booster
omikron

 booster
vaccinatie

 borstel  buiten blijven  buiten zitten  chatten laptop  chirurgisch
mondmasker

 cliënt
ondersteunings

plan

 corona
aanraken

 corona niet
leuk

 corona vragen  corona zelftest  coronamelder
app

 coronapas  coronatest  coronatest
neus

 coronavirus  crème



 dagbesteding  dagverblijf  datum
vaccinatie
vraagteken

 delta corona  desinfecteren  desinfectiespra
y

 dokter  dokter bellen

 doos tissues  douche op slot  eerste hulp  ehbo-koffer  elleboog
schudden

 ffp2 masker  ffp2-
mondkapje

 ffp2-
mondmasker

 fp2 mondkapje  fysiotherapeut  gebouw  geen alcohol  geen alcohol
na 20u

 gemeente  gesloten
locatie corona

 gesprek
mondkapje op

 gesprek
mondmasker

op

 gevaccineerd  gezicht
aanraken

 gezicht wassen
op bed

 groep  groep 4
personen

 groep mensen  groep te dicht
op elkaar

 groetjes  hamsteren  handdoek  handdoek
dispenser

 handen
afdrogen

 handen
afspoelen

 handen drogen
rol

 handen
handdoekje
dispenser

 handen nat
maken

 handen
schudden

 handen
wassen

 handen
wassen
wastafel

 handen wrijven  handschoenen  handschoenen
aantrekken

 handzeep

 high five  hoesten  hoesten
besmetten

 hoesten hand
voor de mond

 hoesten in
elleboog

 hoofdpijn  huis  huisarts

 huisarts bellen  huisartsenpost  iemand spugen  ik  in de rij staan  ingang  injectie  injectiespuit



 intensive care  jij  kamer  kamer verlaten  kleedkamer  knuffelen  koorts  koortsthermom
eter

 kortademig  kraan
dichtdraaien

 kraan
dichtdraaien

doekje

 kroeg cafe  leverancier  lichaam  lichaamsdelen  lockdown

 longen  looprichting  looprichting
afstand
houden

 looprichting pijl  medicatie  medicijnen  medisch
mondmasker

 mee

 melding
coronamelder

 moeder en
kind

 mondhygiënist  mondkapje  mondkapje
aanraken

 mondkapje en
veiligheidsbril

 mondkapje los  mondkapje op

 mondkapje
supermarkt

 mondkapje
verplicht op de

gang

 mondkapje
wassen

 mondkapje
wassen

wasmachine

 mondmasker  naar buiten
gaan

 naar het
ziekenhuis

 narcose
verkoeverkame

r

 neus  neus snuiten  niet binnen
komen

 niet naar
binnen

 niet naar
buiten

 niet storen  niezen  oma

 omhelzing  omikron
corona

 onderzoekska
mer

 online les  online training  ontlasting  ontmoeten  op de bank

 op de laptop  op je kamer  opa  opzij gaan  overheid  overleden  pandemie
coronavirus

 papieren
zakdoek



 pittenzakje  politieagent  professor  qr-code
controle

 qr-code
smartphone

 qr-code
telefoon

 quarantaine  quarantaine
huisgenoten

 rechts houden  reizen
mondkapje

 reizen
wachtkamer
mondkapje

 rij  rij mensen  röntgen  scan  sonde voeding

 spatscherm
tafel

 speeksel
afnemen

 sport tot 8 uur  staptegels  stethoscoop  stop  stop
weerbaarheid

 tandenborstel

 te dicht op
elkaar

 thuis  thuis blijven  thuis
huisgenoten

corona

 thuis isolatie  thuis werken  thuis werken  thuis werken
laptop

 toilet  toilet  trauma  uitnodiging
vaccinatie

 uitslag
coronatest

 vaccin corona  vaccinatie
corona

 vaccinatie
injectie

 vaccinatie thuis  veiligheidsbril  verpleegkundig
e

 verpleegtehuis  verzorgen op
bed

 verzorgingsteh
uis

 vieze handen  vloeibare zeep

 voetzoenen  vragen corona  wachten voor
de streep

 washand  washandje  wassen
wastafel

 wc  wc

 wel bezoek
binnenlaten

 wetenschapper  winkelen
mondkapje

 winkelen
mondkapje

mandje

 winkelmand  wit pak  zakdoek  zakdoekjes



 zeep  zeep inwrijven  zeep op hand  zeeppompje  zeeppompje  ziek corona  ziek in bed  ziek-pijn

 ziekenbezoek  ziekenhuis  ziekenhuis
gebouw

 zwaaien



Categorie Epilepsie

 10 minuten bij
je blijven stoel

 angst voor
insult

 bescherming  bescherming
epilepsie

 bij je blijven  bij je blijven
stoel

 epi-alarm  epi-alarm gaat
af

 epi-alarm insult  epilepsie  epilepsie
aanval helpen

 epilepsie
aanval klok

kijken

 epilepsie
ligpositie

 epilepsie
neusspray

 epilepsie
neusspray

neus

 epilepsie pijn

 epilepsie
schrikken

 epilepsieaanva
l elektrisch

 epilepsieaanva
l in hoofd

 epilepsieaanva
l lichaam

 iemand bellen  kwijlen  mama bellen  misselijk

 misselijk
draaien

 misselijk
draaien met

hoofd

 moeder bellen  neusspray
neus

 niet herkennen
emoties

 niet kunnen
reageren

 niet kunnen
uiten emoties

 overvraagd

 paracetamol
nemen

 schokkende
bewegingen

 speekselverlies  stabiele
zijligging

 tong bijten  urineverlies  vallen  vermoeid

 verstuiver
neusspray

 wegglijden
insult



Categorie Gevoelens

 aai  aardig  bang  blij  boos  depressief  dorst  duim opsteken

 eenzaam  emoties  fijne gedachte  gemeen  gevoelens  geïrriteerd  grappig  het gaat goed

 het gaat niet
goed

 honger  houden van  huilen  ik denk aan je  knuffelen  kus  lachen

 lawaai  lekker  moe  moeilijk  niet lekker
voelen

 plagen  rusten  schamen

 smiley negatief  smiley neutraal  smiley positief  stout  tactiele prikkels  teleurgesteld  trauma  trieste
gedachte

 twijfelen  verbaasd  verdrietig  vies  voldaan  zenuwachtig



Categorie Gezondheid

 1,5 meter
afstand
houden

 3 personen
bezoek

 30 personen
binnen

 BIM  EHBO-doos  FFP1-masker  Klimaatbeheer
sing

 afstand
houden

 afstand
houden bank

 afstand
houden in rij

 airco  airconditioning  alcohol en
drugs

 arts  auditieve
prikkels

 baby de fles
geven

 baby in bad  baby voeden  babybadje  badje  behandeltafel  bekkentje  beleven in
muziek

 beleven in
muziek stoel

 benen scheren  beschermende
kleding

 beschermhoesj
es voeten

 bescherming
epilepsie

 bescherming
hart corona

 bescherming
ouderen

 besmettelijk  besmettelijk
corona

 besmetting
corona

 bevalling  bewegingsago
gie

 bewoners hart
corona

 bezeren  bezoek 3
personen

 binnen de
lijnen blijven

 blaasbalgje

 bloed  bloed prikken  bloeddrukmete
r

 borstamputatie  borstkanker  borstvoeding  brace  buikpijn

 chatten op bed  chemokuur  corona
aanraken

 corona niet
leuk

 corona vragen  coronatest  coronatest
neus

 coronavirus

 dentaswab  desinfecteermi
ddel

 dik  dokter  dokter bellen  drinken op bed  echo maken  eerste hulp



 ehbo-koffer  elektrisch
tandenpoetsen

 elektrische
rolstoel

 elektrische
tandenborstel

 epilepsie  epilepsie
neusspray

 epilepsie
neusspray

neus

 ergotherapie

 eten op bed  fysiotherapie  fysiotherapie
bal

 fysiotherapie
oefening

 gaasje  gehoorapparaa
t

 gehoorbescher
ming

 gesloten
locatie corona

 gezicht wassen
op bed

 gezond eten  gezond gedrag  gips om arm  gips om been  groep  groep 4
personen

 groep mensen

 groep te dicht
op elkaar

 handcrème  handdoekdispe
nser

 handdoekje
torkrol

 handen
afdrogen

 handen
afspoelen

 handen
handdoekje
dispenser

 handen nat
maken

 handen
wassen

 handen
wassen
wastafel

 handen wrijven  handzeep  helm  hoesten  hoesten
besmetten

 hoesten hand
voor de mond

 hoesten in
elleboog

 hooikoorts  huisarts  huisarts bellen  huiselijk
geweld

 hulpmiddel
steunkous

 in de rij staan  in de schaduw

 in verwachting  infuus  injectie  injectiespuit  inlegkruisje  inlegkruisje
weggooien

 insmeren
zonnebrand

 intensive care

 kindermishand
eling

 koorts  koortsthermom
eter

 kortademig  kraan
dichtdraaien

 kraan
dichtdraaien

doekje

 kruk  kunstgebit



 kwijlen  lachgas  ladyshave  leven  lichaamslengte
opmeten

 lijnen  logopedie  logopedie
mond

 longen  looprek  luier
verschonen

 maandverband  maandverband
weggooien

 maanstond  mammogram
borstkanker

 mammogram
borstonderzoe

k

 medicatie  medicijnen  medicijnkast  medicinale zalf  menstruatie  menstruatie  menstruatie
inlegkruisje

bloed

 menstruatie
maandverband

bloed

 menstruatie
tampon

 menstruatie
tampon

 mijn zorgplan  misselijk  misselijk
draaien

 misselijk
draaien met

hoofd

 mitella  mond open

 mond spoelen  mondkapje  mondkapje en
veiligheidsbril

 mondkapje los  mondkapje op  mondmasker  motomed  muziektherapie

 nachtmerrie  nagelborstel  nagels  nagelschaar  nagelschaartje  narcose  narcose
verkoeverkame

r

 narcose
wakker worden

 neus snuiten  neusspray
neus

 niet
doorslikken

 niezen  omdraaien op
bed

 onderzoekska
mer

 ongesteld  ongesteld

 ongesteld
maandverband

 ongesteld
maandverband

bloed

 ongesteld
tampon

 ontlasting  oogarts  oorthermomete
r

 open mond  opzetborstel



 otoscoop  overleden  pandemie
coronavirus

 paracetamol
nemen

 parasol  pijn  planken  pleister

 po  prikkelverwerki
ng

 prothesebakje  psychomotoris
che therapie

 quarantaine  rechts houden  rij  rij mensen

 rollator  rolstoel  röntgen  scan  scheerapparaa
t

 schokkende
bewegingen

 sensopathisch
spel

 snee in je
vinger

 sonde voeding  spatscherm
tafel

 speeksel
afnemen

 speekselverlies  speltherapie  spiegeltje  staplank  stethoscoop

 steunkous  steunkous
aandoen

 steunkous
uitdoen

 stoelfiets  stoma  stomazakje  tampon
weggooien

 tandarts

 tandpasta op
tandenborstel

 te dicht op
elkaar

 teek  thermometer  thuis isolatie  tong bijten  torkrol  trilplaat

 tube  uitslapen  vaccin corona  vaseline  veiligheidsbril  verbranden  verkouden  vermoeid

 verstuiver
neusspray

 vieze handen  visuele prikkels  vloeibare zeep  voetenbadje  vragen corona  wachten voor
de streep

 wakker liggen

 waskom  wigkussen  winkelen
mondkapje

 winkelen
mondkapje

mandje

 wit pak  zalf  zeep inwrijven  zeep op hand



 zeeppompje  ziek corona  ziek-pijn  ziekenbezoek  ziekenhuis  zonnebrandcrè
me

 zonnebril  zorgpas

 zorgplan  zwanger  zwanger baby  zweet  zweten



Categorie Huis

 Klimaatbeheer
sing

 aanrecht  airco  airconditioning  allesreiniger  aquarium  badkamer  bank meubel

 barbecue  batterij  bed  bezem  bezittingen  boekenplanken  boodschappent
as

 bureau

 buro  container  cv-ketel  dak  dekbed  dekbedovertre
k

 deken  desinfecteren

 desinfectiespra
y

 deur  deurbel  digitale klok  doekje in
afvalbak

 doos  douchestoel  droger

 dweil  eetkamer  emmer  emmer sop  fotoboek  frisse lucht  gang  garage

 geld  gieter  gloeilamp  gordijnen  handdoekje
weggooien

 handschoenen
aantrekken

 hobbykamer  hoogslaper
bureau

 hoogslaper
buro

 huiskamer  kaars  kaartjes  kachel  kapstok  kast huis  keukenkast

 kinderstoel  kledingkast  kleed  klerenkast  kliko  klok  knijper  koffer



 koffiekamer  koptelefoon  krant  krukje  kussen  ladekast  ladenkastje  landkaart

 ledikantje  lift  lucifers  mandje  massage
apparaat

 meubels  mop  muur

 pedaalemmer  picknickmand  plumeau  poort  portemonnee  programma
kiezen

 raam  raam dicht
doen

 raam open  raam open
doen

 rommel  rookkamer  rugzak  schemerlamp  schilderij  schoenen
opruimen

 schommelstoel  schuur  sigaar  sigaret  slaapkamer  sleutel  sleutels  spaarvarken

 spiegel  spons  stapelbed  stekker  stoel  stoffer en blik  stofzuigen  stofzuiger

 stoomstrijkijzer  stopcontact  strijkbout  strijkijzer  strijkplank  tafel  tas en
schoenen in de

kast

 telefoon

 thuis  thuis
huisgenoten

corona

 tl balk  trap  tweepersoons
bed

 uitwringen  vaas  ventilatie

 vloer  vuilnis
wegbrengen

 vuilniscontaine
r

 vuilniszak  wasdroger  waskar  wasmachine  wasmand



 waspoeder  wasverzachter  wc-borstel  wc-reiniger  weekendtas  weggooien  wekker  wisser

 woonkamer  zitzak  zwabber



Categorie Instanties

 gemeente  halt  mee  overheid  veilig thuis



Categorie Keuken

 aardappelschil
mesje

 afdruiprek  afwasborstel  afwasmachine  afwasmachine
inruimen

 afwasmachine
uitruimen

 afwasmiddel  afwasteil

 bakken fornuis  bakplaat  bakvorm  beker  bestek  blik  blikopener  bord

 boterkwast  brooddoos in
afwasmachine

 broodmandje  broodrooster  broodtrommel  citruspers  citruspers
professioneel

 deegrol

 dessertschaaltj
e

 dienblad  diep bord  diepvriezer  drinken  druppel  dunschiller  eierdop

 eiersnijder  eten  etenskar  filter  filter bakje
open

 filter erin  fluitketel  fornuis

 frituurpan  garde  glas  hap nemen  houten lepel  houten vork  kaasschaaf  kan

 keuken  keukenmachin
e

 keukenrol  kiwi  klep open  koekenpan  koelkast  koffie zetten
filter bakje

open

 koffie zetten
filter erin

 koffie zetten
klep open

 koffie zetten
koffieschepje

 koffie zetten
pot pakken

 koffie zetten
pot terug

 koffiecreamer  koffiefilter  koffiekar



 koffiekar klaar
maken

 koffieschepje  koffiezetappara
at

 koffiezetten
filter

 koken  koken  koken fornuis  koken lepel
fornuis

 koksmes  kom  kookplaat  kookwekker  kop  kurkentrekker  lepel  maatbeker

 maatlepels  magnetron  melk  mes  mixer  mixmachine  opscheplepel  oven

 ovenwant  pak koffie  pan  pannen  pannenlap  pepermolen  placemat  pot pakken

 pot terug  rasp  recept  rietje  roomkannetje  schaal  schaaltje  schone vaat

 schoteltje  schuimklopper  senseoappara
at

 snijden  snijplank  soepkom  stapel borden  theedoek

 theelepel  theepot  thermoskan  tomaat  tosti-ijzer  ui snijden  vaatdoek  vaatwasser

 vaatwasser
inruimen

 vaatwasser
uitruimen

 vergiet  vleesmes  vleespen  vork  wafelijzer  water koken

 water uit de
kraan

 waterkoker  weegschaal  wijnglas  zuigfles



Categorie Koffie zetten

 filter bakje
open

 filter erin  klep open  koffie  koffie zetten
filter bakje

open

 koffie zetten
filter erin

 koffie zetten
klep open

 koffie zetten
koffieschepje

 koffie zetten
pot pakken

 koffie zetten
pot terug

 koffiecreamer  koffiefilter  koffiekamer  koffieschepje  koffiezetappara
at

 pot
koffiecreamer

 pot pakken  pot terug



Categorie Levenseinde en rouw

 aan bed
overleden

 afscheid
nemen

 afscheid van
kist

 angst voor de
dood

 begrafenis  begrafenisauto  begraven  bezoek
levenseinde

 bezoek
opgebaard kist

 condoleance  condoleren  doodskist met
bloemen

 drinken geven  gesprek aan
bed

 graf  graf

 graf kruis  hospice bed  hospice huis  kist dragers  laatste zorg  opgebaard in
kist

 opgebaard op
bed

 overleden
dokter

 rouwkaart  toespraak
begrafenis

 urn  ziekenbezoek
gesprek



Categorie Lichaam

 aankleden  aanraken
eigen lichaam

 aanranding  achterhoofd  afdrogen
douche

 afdrogen na
douchen

 after shave  anticonceptiepi
l injectiespuit

 arm  baard  babybadje  bad  baden  badje  badkamer op
slot

 badpak

 badschuim  been  benen wassen  bh  billen  bloes  blouse  borst man

 borst wassen
man

 borstel  borsten  boxer  boxershort  bretels  bril  broek

 broekzak  buik  buik wassen  crème  deodorant  dichtbij  dik  doos tissues

 douche  douche op slot  douchegel  douchegel op
washand

 douchen  douchen billen
wassen

 douchen rug
wassen

 douchen
washand

 douchen
wassen

geslachtsdeel

 druppels  duim  elektrische
tandenborstel

 elleboog  föhn  geslachtsorgaa
n man

 geslachtsorgaa
n vrouw

 gezicht  gezicht
aanraken

 gezicht wassen  gezicht wassen
douche

 haar  haar knippen  haargel  haarnetje



 hals  hand  hand naar het
kruis

 handdoek  handdoek
dispenser

 handen
afspoelen

 handen drogen
rol

 handen nat
maken

 handen
wassen

 handschoenen  handtas  haren wassen  hart  hemd  hersenen  heupen

 hoed  hoodie  hoofd  hoofdpijn  horloge  incontinentie
pants

 inlegger  jack

 jas  joggingpak  jurk  kam  ketting  kleding  kleding
persoonlijke
bezittingen

 knie

 knipoog  knoop  korte broek  krulspelden  kussen fijn  kussen niet fijn  kwijlen  laars

 lege mond  lichaam  lichaam profiel
dik

 lichaam profiel
dun

 lichaamsdelen  lipstick  luier  maandverband

 make-up  mantel  mond  muts  nachtjapon  nagelborstel  nagellak  nagels

 nagelschaar  nagelschaartje  nageltang  nagelvijl  nek  neus  niet fijn  nieuwe
handdoek
dispenser

 ochtendjas  ochtendjas
dicht maken

 ochtendjas
open maken

 ogen  oksel wassen  onderbroek  onderbroek  onderbroek
man



 ongewenst
aanraken

 oog  oogdruppels  oor  oorbel  overall  overhemd  overhemd

 pantoffels  panty  papieren
zakdoek

 paraplu  parfum  penis  personenweeg
schaal

 pet

 pijp  plassen man  plassen vrouw  poepen  pot  prothesebakje  protheseborste
l

 pyjama

 regenkleding  riem  ring  rits  rok  rug  scheerapparaa
t

 scheermes

 scheerschuim  schoen  schokkende
bewegingen

 schort  schouders  shampoo  shampoo op
haar

 shirt

 sjaal  slab  slikken  slip  slippers  sok  sokken
schoenen jas

aandoen

 speekselverlies

 speen  sportkleding  sportschoenen  stabiele
zijligging

 stropdas  t-shirt  tampon  tandarts

 tanden  tanden
poetsen

 tanden
poetsen

tandenborstel

 tandenborstel  tandenborstel
nat

 tandenborstel
oud

 tandpasta  te dichtbij



 teenslippers  tenen  tissues  toilet  toiletpapier  toilettas  tondeuse  tong

 tong bijten  trui  uitkleden  urinaal  vagina  vaseline  verzorgen op
bed

 vest

 vingers  voeten  voetstappen  wangen  wanten  washand  washandje  wassen

 wassen
wastafel

 wc  wc doortrekken  wc op slot  wcbril-omhoog  wenkbrauwen  wrijven over
geslachtsdeel

 zakdoek

 zakdoek  zakdoekjes  zeep  zeeppompje  ziek in bed  ziekenhuis  zwembroek  zwemkleding



Categorie Media en internet

 USB  USB-stick  afstandsbedien
ing

 batterij
smartphone

leeg

 batterij telefoon
leeg

 beeldbellen
nokia

 beeldbellen
tablet

 bellen

 cassettebandje  cassetterecord
er

 cd  cd-speler  chatten  chatten laptop  chatten
smartphone

 chatten
telefoon

 computer  computer
beveiliging

 cursor  detectiveprogr
amma

 dia's  diaprojector  diskette  document

 document
laptop

 downloaden  downloaden
laptop

 dvd  dvd-speler  e-mail  facebook
smartphone

 facebook
telefoon

 facebooken  filmpje  flipover  foto  fotorolletje  fototoestel  foutmelding  hand muis

 headset  informatieprogr
amma

 instagram
smartphone

 instagram
telefoon

 ipad  journaal
nieuws

 kinderprogram
ma

 klembord

 krant lezen  laptop
computer

 met de
smartphone

 met de
telefoon

 micofoon  mp3-speler  msn  muziek
luisteren

 muziek
luisteren

koptelefoon

 muziekprogra
mma

 natuurprogram
ma

 nintendo
switch

 online
vergadering

 opbellen  pasfoto  playstation



 printen  printer  qr-code
scannen

 radio  schermtijd
laptop timer

 schermtijd
smartphone

 schermtijd
smartphone

timer

 schermtijd
telefoon

 seksprogramm
a

 selfie  smartboard  smartphone  smartphone in
bed

 smartphone
opladen

 snapchat  social media

 sportprogramm
a

 systeembeheer  tablet  telefoneren  telefoon in bed  telefoon
opladen

 televisie  tikkie

 tiktok  toezicht
computer

 tovertafel  tv  tv kijken  tv-film  tv-
programma's

 tv-serie

 twitter
smartphone

 usb-kabel  verplaatsbaar
smartboard

 verrijdbaar
smartboard

 videobellen  videobellen
nokia

 videobellen
tablet

 videocamera

 videocassette  videorecorder  wachten laptop  walkman  webcam  webcam laptop  weerbericht  weersverwacht
ing

 whatsapp
chatten

 wifi  wii  youtube laptop  youtube
smartphone

 youtube
telefoon

 youtube
televisie

 zoeken
computer



Categorie Natuur

 aap  baal stro  beer  berg  bever  blad  bliksem  bloem

 boom  bos  brandhout  bromvlieg  cavia  compost  dennenboom  dieren

 dierendag  dinosaurus  dolfijn  dooi  eekhoorn  eend  egel  eikels

 ezel  garnaal  geit  giraf  graan  gras  haan  hert

 hittegolf  hond  hond knuffelen  hooi  kamerplant  kastanje  kat  kikker

 kip  koe  kompost  konijn  krab  krekel  krokodil  kuiken

 lam  leeuw  licht bewolkt  lieveheersbees
tje

 lopen met
paard

 lopen met pony  maan  meer

 mier  mist  mooi weer  mug  muis  narcis  natuur  olifant

 paard
borstelen

 paard
verzorgen

 paardenstal
uitmesten

 paddenstoel  pinguin  plant  planten  planten
sproeien



 pony borstelen  pony
verzorgen

 regen  regenbui  rendier  schaap  schildpad  slak

 slang  sneeuw  spin  spinnenweb  stal uitmesten  ster  stro  strontvlieg

 teek  tijger  tor  uil  varken  veulen  vis  vlieg

 vlinder  vogel  vogel op tak  vogelhuisje  vos  vuur  wandelen met
paard

 wandelen met
pony

 water  weer  wesp  wind  wolf  wolk  worm  zaaien

 zandhoop  zebra  zee  zeehond  zon



Categorie Oude pictogrammen

 begrafenisauto  douche  epilepsie  graf  grappig  huilen  idee  pizza

 sinterklaas  vallen  ziekenhuis



Categorie Ouderenzorg

 EHBO-doos  afstand
houden bank

 alleen slapen  behandeltafel  bejaardentehui
s

 bekkentje  beleven in
muziek

 benen scheren

 beschermende
kleding

 beschermhoesj
es voeten

 bescherming
hart corona

 bescherming
ouderen

 besmettelijk  besmettelijk
corona

 besmetting
corona

 bewoners hart
corona

 bloed  bloed prikken  bloeddrukmete
r

 borstamputatie  borstkanker  buikpijn  chatten op bed  chemokuur

 corona
aanraken

 corona vragen  coronatest  coronavirus  dentaswab  desinfecteermi
ddel

 dik  dokter bellen

 drinken op bed  eerste hulp  ehbo-koffer  elektrische
rolstoel

 epilepsie  ergotherapie  fysiotherapie  fysiotherapie
bal

 fysiotherapie
oefening

 gehoorapparaa
t

 gehoorbescher
ming

 gesloten
locatie corona

 gezicht wassen
op bed

 gezond gedrag  hoesten  hoesten
besmetten

 hoesten hand
voor de mond

 hoesten in
elleboog

 huisarts bellen  huisartsenpost  hulpmiddel
steunkous

 koorts  koortsthermom
eter

 kortademig

 kunstgebit  lopen looprek  lopen rollator  nagelborstel  nagels  nagelschaar  nagelschaartje  prothesebakje



 protheseborste
l

 raambezoek  rollator  scheerapparaa
t

 speeksel
afnemen

 steunkous  steunkous
aandoen

 steunkous
uitdoen

 tandarts  tandenborstel
nat

 tandenborstel
oud

 vaseline  verpleegkundig
e

 verpleegtehuis  verpleegtehuis  verzorgen op
bed

 verzorgingsteh
uis

 ziek in bed  ziekenbezoek



Categorie Personen

 afhalen  arts  baby  baby huilt  baby lacht  baby
vasthouden

 badmeester  begeleider

 beroep functie  bezorgen  bezorger  bezorger
bakfiets

 boa  boer functie  brandweerman  broer

 broers en
zussen

 bruidspaar  buren  burgemeester  clown  concierge  diëtist  dokter

 dominee  flitsbezorger  fysiotherapeut  gezin  gezin 2
moeders

 gezin 2 vaders  gezin moslim  heks

 huisarts  ik  jij  jobcoach  jongen  juf  kabouter  kinderen

 koning  koningin  koningspaar  leraar  leraar man  leraar vrouw  leverancier  maaltijdbezorg
er

 mama  man  manager  meester  meisje  moeder  moeder en
kind

 mondhygiënist

 muziekleraar  oma  opa  opticien  ouders  pakketbezorge
r

 papa  pedicure



 personen  politieagent  politieagent  postbode  priester  prins  prinses  professor

 programmeur  psycholoog  remedial
teacher

 scheidsrechter  schoonheidssp
ecialist

 sociale
contacten

 spook  stagebegeleide
r

 stel man man  stel vrouw man  stel vrouw
vrouw

 systeembeheer
der

 tandarts  teamleider  thuisbezorgd  uber

 vader  vader en kind  verpleegkundig
e

 vertrouwenspe
rsoon

 voorzitter  vrienden  vrouw  wetenschapper

 wij  wijkagent  zus



Categorie Plaatsen

 apotheek  atelier  bakker winkel  bakkerij  balie  bank  bejaardentehui
s

 bibliotheek

 bioscoop  boerderij  buurthuis  cafe  camping  dagbesteding  dagcentrum  dagverblijf

 dierentuin  dorp  fabriek  flat  gebouw  gemeente  gemeentehuis  gymzaal

 haven  huis  huisartsenpost  ikea  ingang  kamer  kantoor  kapper

 kapsalon  kas  kasteel  kinderboerderij  kinderopvang  kiosk  kleedkamer  kleedruimte

 klimaatverande
ring

 knutselruimte  kroeg cafe  lockers  logeerhuis  magazijn  manege  markt

 mediatheek  molen  museum  ontmoetingsrui
mte

 op de bank  op je kamer  papierbak  park

 plaatsen  politiebureau  postkantoor  restaurant  ruimte  ruimte voor
sensopathisch

spel

 school  schoolplein

 slager winkel  soos  speel-o-theek  speelplaats  speeltuin  speelzaal  sportzaal  stad



 station  strand  tankstation  taxistandplaats  terras  theater  thuis blijven  toilet

 toilet zwembad  tuin  tuincentrum  turnzaal  vakantiehuisje  verpleegtehuis  verpleegtehuis  verzorgingsteh
uis

 videotheek  wachtkamer  wasserij  wc  wereld  wereldbol  winkel  ziekenhuis

 ziekenhuis
gebouw

 zorgboerderij  zwembad



Categorie Religie

 advent  bidden  bijbel  communie  engel  gebed knielen  gebed knielen
moskee

 gebed moskee

 gebed vrouw
zittend

 gebed zittend  iftar  kerk  kerstgroep  kerstster  moskee  palmpasen

 ramadan  suikerfeest



Categorie School kantoor

 aan tafel
werken

 aardrijkskunde  agenda  ansichtkaart  balpen  bel  bijeenkomst  biologieles

 blijven zitten  boek  bouwen  brief  brievenbus  burgerschapsk
unde

 certificaat  computerles

 computermuis  concentratie  dagboek  digibord  dramatische
vorming

 engels  envelop  fax

 flipover  gebaren  geschiedenisle
s

 godsdienst  groep-klas  gum  gummen  handvaardighei
d

 handwerken  huiswerk  huiswerk
laptop

 kalender  kantoorwerk  klas  kopieerappara
at

 kring

 lamineerappar
aat

 leerling  leesouder  leren  letters  lezen  lichamelijke
oefening

 lijst

 liniaal  maandafsluitin
g

 manifestatie  nablijven  natuur en
milieu

 nederlands  nietmachine  notulen

 op de laptop
werken

 ordner  ouderraad  overgaan  overhoring  papier  papier
versnipperen

 pauze



 persconferenti
e

 pictolezen  plakband  planbord  politicus  postzegel  potlood  proefjes doen

 project  prullenbak  rapport  receptie  rekenen  rugzak mee  samenwerken
op locatie

 schoolbord

 schooltas  schorsing  schrijven  smartboard  sorteren  speelkwartier  spijbelen  spreekbeurt

 stage  stempel  taalles  techniekles  testen  tijdschrift  toespraak  toetsenbord

 trakteren  typemachine  uitdelen  uitleggen  vergadering  verkeersles  verplaatsbaar
smartboard

 verrijdbaar
smartboard

 vulpen  welke
documenten

 wereld  wereldbol  wereldbol  werkblad  wetenschap en
techniek

 zelfstandig
werken

 zwemles



Categorie Seksualiteit

 aanranding  anticonceptie
pil

 anticonceptie
pil spiraaltje

 condoom  condoom  condoom
omdoen

 condoom
omdoen

 condoom
omdoen

 condoom
omdoen

 condoom
omdoen
afdoen

 dichtbij  dickpick  erectie  hand naar het
kruis

 hand naar het
kruis vrouw

 kussen fijn

 kussen niet fijn  kussen op de
mond

 lentekriebels  mannenteken  mars symbool  masturberen
man

 masturberen
vrouw

 niet fijn

 omhelzing  ongewenst
aanraken

 porno kijken  praten over
seks

 seksualiteit  seksueel
misbruik

 seksuele
voorlichting

 symbool
mannen

 symbool
transgender

 symbool
vrouwen

 te dichtbij  transgender  venus symbool  vibrator  vrijen  vrouwenteken

 wrijven over
geslachtsdeel



Categorie Sociale vaardigheden

 95 euro boete  aankijken  afspraak  afspraak
maken

 afspraakje  anderhalve
meter afstand

 bedankt  begroeten

 bescherming  bescherming
epilepsie

 beslissing  bespugen  bezoek  bezoek
binnenlaten

 bezoek
weggaan

 bezoeken

 bijeenkomst  billen afvegen  boete  boks  bos bloemen  bril omlaag  buiten blijven  cliënt
ondersteunings

plan

 cliëntportaal  compliment  concentratie  cyberpesten  dagindeling  dagprogramma  dichtbij  downsyndroom

 dronken  eigen keuze  elleboog
schudden

 fijne avond  formulier
gegevens

 fout  gebaar helpen  gefeliciteerd

 geheim  gesprek  gesprek aan
tafel

 goed  goed maken  goedemorgen  goedemorgen  goedenacht

 goedenavond  goedendag  groep  groep  groep mensen  groep te dicht
op elkaar

 groepsbijeenko
mst

 groetjes

 hallo  hamsteren  hand in broek  hand naar
billen

 hand naar het
kruis

 hand op hart  handen
schudden

 high five



 hoe gaat het?  iemand bellen  iemand spugen  in de rij staan  in gesprek  ja  ja knikken  jarig

 jarige  kalender  kamer verlaten  knipoog  logopedie o  luchtzoen  mama bellen  mannenteken

 mars symbool  mening geven  mening
hebben

 moeder bellen  namaste  nee  nee schudden  negatief

 niet binnen
komen

 niet doen  niet fijn  niet fijn  niet herkennen
emoties

 niet kunnen
reageren

 niet kunnen
uiten emoties

 niet leuk

 niet naar
binnen

 niet storen  ok  okay  om de beurt  omhelzen  omhelzing  ondersteunings
plan afspraken

 ontmoeten  op elkaar letten  op tijd komen  overvraagd  pas op  paspoort  pesten  plassen bril
omhoog

 plassen bril
omlaag

 plassen urinoir  positief  raambezoek  rij  rij mensen  roddelen  samen eten

 samen lachen  schelden  slaan  slaap en
rusttijden

 slaap lekker  sociale
contacten

 stil  stop

 stop  stop
weerbaarheid

 symbool
mannen

 symbool
transgender

 symbool
vrouwen

 tampon
maandverband

weggooien

 te dicht op
elkaar

 te dichtbij



 tikkie  time out  time timer  transgender  troosten  twijfelen  uitlachen  uitleggen

 vakantiegroetje
s

 vechten  veilig
begroeten

 venus symbool  verboden
toegang

 verjaardag  verlegen  verliefd

 voetzoenen  voorstellen
hand geven

 vrouwenteken  wakker worden  wc deksel
omlaag

 wc handen
afdrogen

 wc handen
wassen

 wc zitten

 wc-bril omhoog  wc-bril omlaag  wc-papier in
toilet

 wc-papier
pakken

 weggaan-tot-
ziens

 wel bezoek
binnenlaten

 welke
documenten

 wrijven over
geslachtsdeel

 zullen we koffie
drinken?

 zwaaien  zwijgen



Categorie Verkeer

 BSO-bus  ambulance  auto  autobus  autogordel  automatisch
opladen ov-

chipkaart

 bakfiets  begrafenisauto

 bestelauto  boot  botsing fiets
auto

 botsing fietsen  botsing met de
fiets

 brandweerauto  brug  bso-bus

 bus  bushalte  caravan  driewieler  driewielfiets  duofiets  elektrische
fiets

 fiets

 fietspomp  fietsverlichting  graafmachine  handbike  hard fietsen  huifkar  inchecken ov-
chipkaart

 kaartlezer-ov-
chipkaart

 kinderwagen  metro  minibus  motor  old timer  ongeluk  ov-chipkaart  politieauto

 reizen  rolstoelfiets  roltrap  rustig fietsen  schip  scootmobiel  skelter  slippen met de
fiets

 sneeuwscooter  step  stint  straat  tandem  taxi  taxibusje  touringcar



 tractor  tram  trein  turtle kiddybus  verkeersbord  verkeerslicht  verkeerspion  vervoersmiddel

 vliegtuig  vorkheftruck  vrachtauto  vuilniswagen  wandelwagen  wiel  zebrapad  zeilboot



Categorie Vluchtelingen

 aanmelden
balie

 bang voor
politie

 bombardement  brand huis  nachtmerrie  noodopvang  onder schot  politie
buitenland

 tentenkamp  unhcr  vliegtuig naar
nederland

 vluchtelingen  vluchtelingen
boot

 vluchten
brandend huis

 wakker liggen  weerstand
bevolking



Categorie Voedsel

 aardappel  aardbei  advocaat  ananas  appel  appelsap  appelstroop  avondeten

 baby de fles
geven

 baby voeden  baguette  banaan  beschuit  bessen  bier  bloemkool

 blokje kaas  bonen  boter  boterham  boterham eten  boterham wit  bouillon  broccoli

 brood  brood en melk  brood smeren  broodje  broodje kaas  broodmaaltijd  broodtrommel  bruine
boterham

 cacao  cake  champagne  champignon  chinees eten  chips  chocolade  chocoladehage
lslag

 chocolademelk  chocolademelk  chocolademelk
met slagroom

 chocolademelk
zonder

slagroom

 chocoladepast
a

 citroen  cocktail  cracker

 croissant  cupje
koffiemelk

 diner  drank  drank alcohol  drinken  druiven  ei

 eierkoeken  eten  eten  eten bestellen  eten en
drinken

 fles siroop  flesje frisdrank  fondue



 fresubin
drinkvoeding

 frikandel  frisdrank  fruit  gebakje  gehakt  gluhwein  glühwein

 granen  groente  groente en fruit  hagelslag  ham  hamburger  hap nemen  hartige taart

 havermout  hond eten
geven

 honing  hotdog  ijs  in kleine
stukjes snijden

 ingrediënten  instant soep

 jam  jus  jus d'orange  kaas  karnemelk  kauwen  kauwen profiel  kauwgom

 kersen  kerstkransje  kerststol  ketchup  kipfilet  knäckebröd  koekje  koffie

 koffie drinken  koffiemelk  koffiepad
senseo

 komkommer  kool  koolrabi  krentenbol  kroket

 kruiden  kwark  lege mond  lekker  limonade  lunch  maaltijd  macaroni

 margarine  mayonaise  meel  meloen  middageten  middageten  mosterd  noten

 notenmix  oliebollen  ontbijt  pak koffie  pak sap  pakje drinken  pannenkoek  pap

 paprika  patat  peer  peper  pepernoten  pindakaas  pistoletje  pizza



 pizza eten  poes eten
geven

 poffertjes  pompoen  popcorn  pot
koffiecreamer

 prei  pruim

 puntje  reep  rettich  rijst  rijstwafel  rode biet  room  salade

 samen eten  sandwich  saus  sinaasappel  siroop  slagroom  slikken  smeerkaas

 smeerworst  snoep  soep  spaghetti  stokbrood  stroopwafel  suiker  suikerklontjes

 taart  thee  thee drinken  thee zetten  theepot thee
zetten

 theepot
theezakje

zetten

 theezakje  theezakje in
kop

 tompoes  tompouce  tosti  ui  vegaburger  vegetarisch
eten

 vegetarisch
vegan

 vies

 vla  vlees  voeding  voedsel  volkoren
boterham

 vruchtensap  wafel  warm eten

 wat eten we  water drinken  waterijsje  waterkoker
vullen

 whisky  wijn  witlof  worst

 wortel  yoghurt  zoetjes  zout



Categorie Voorwerpen

 FFP1-masker  baco  bal  ballenbad  ballenbak  beitel  bijl  bladblazer

 blokken  bol wol  boor  bordspel  breipennen  bromtol  broodtrommel  containerkar

 decoupeerzaa
g

 dobbelsteen  domino  duimstok  electro  fiets repareren  fietspomp  figuurzaag

 fles  fluitje  gameboy  garen  gereedschap  glijbaan  grasmaaier  haaknaald

 hamer  handboor  heggenschaar  hobbelpaard  hutje  insteekmozaie
k

 insteekpuzzel  kar

 kassa  klei  kleurkrijtjes  kliko  knikkerbaan  knuffelbeer  kralen  kruiwagen

 ladder  lego  lettermagneten  lijm  lijmtang  little room  lotto  memory

 mondkapje  mondmasker  naaimachine  naald  nijptang  parachutedoek  penseel  pistool

 plantenspuit  plastic zak  pop  poppenkast  priem  programma  puzzel  raceauto



 rolschaatsen  rugzak mee  schaaf  schaar  schakel  schep  schoffel  schommel

 schooltas  schop  schroef  schroevendraai
er

 sleutels  speelgoed  speelgoedauto'
s

 speelgoedtrein

 speelkaarten  spelcomputer  speld  spijker  springtouw  stok  stoomstrijkijzer  strijkbout

 strijkijzer  touw  ventilator  verf  verstekzaag  vingerverf  vliegenmepper  vlieger

 voetenbad  vuile was  vuilniscontaine
r

 wastafel  waterbadje  waterpomptan
g

 winkelwagen  zaag

 zandbak  zandloper  zwembadje



Categorie Vrije tijd

 accordeon  aerobics  avontuurlijk  b-bot  badminton  ballen  balsport  basketbal

 basketbalbord  basketballen  bekken  bellenkrans  bergbeklimmen  bibliotheekbus  biljarten  bingo

 blokfluit  boerderij  bok  bordspel
spelen

 bowlen  camping  cap  circuit formule
1

 circus  coureur  dammen  dansen  darten  disco  drumband  drumstel

 duikelen  finish  fitness  formule 1  formule 1
vlaggen

 gitaar  gitaar spelen  golf

 goochelen  gymnastiek  halter biceps  handbal  hangmat  hardlopen  hek  hinkelen

 hockey  hoela hoep  hoepelen  hogedraadhaa
k

 hometrainer  hond uitlaten  hoogspringen  ijshockey

 jeu de boules  judo  kano  karaoke  kast  kermis  klarinet  klimrek

 knikkeren  koor  koprol  korfbal  korfbalpaal  landingsmat  lange mat  langlaufen



 liedjesbak  loopfiets  lopen  luchtkussen  lustigt  maracas  midgetgolf  ministeck

 mondharmonic
a

 musical  muziek  muziek
luisteren

 muziek
luisteren

koptelefoon

 nintendo
switch

 opdrukken  optocht

 orgel  paard  paard gym  paardenhoofds
tel

 paardrijden  piano  playmobil  ponyrijden

 popgroep  pretpark  pretpark
kermis

 raceauto  racefiets  racehelm  rad van fortuin  receptie

 rekstok  resonantieplan
k

 ringen  robot  rolbasketbal  rolstoeldansen  rolstoeltennis  safaripark

 samen
rolstoeldansen

 schaats  schaatsen  schaken  scouting  sit-up  sjoelen  skiën

 sleeën  smyrna  snoezelen  snoezelen
pijlen

 snowboarden  softbal  softplay  softplay
cylinder

 spelen
kralenboog

 spelen op een
kleedje

 sport  spraakcompute
r

 springplank  tafeltennis  tamboerijn  tennis

 tent  tikkertje  tomatenhaak  toneel  touwtjespringe
n

 touwtjespringe
n groepje

 tovertafel  trampoline



 trampoline
springen

 trefbal  triangel  trommel  trompet  turnbank  turnmat  tv kijken

 uitstapje  vakantie  verkleedkist  verspringen  verstoppertje  viool  vissen  voetbal

 volksdansen  volleyballen  vrije tijd  wandelen  weekend  wegloopspelen  wip  yoga

 zadel  zitdansen  zorgboerderij  zwemles  zwemmen



Categorie Ziekenhuis

 drinken geven  gesprek aan
bed

 hospice huis  overleden
dokter

 ziekenbezoek
gesprek
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