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Woordenlijst

Aandachtig met aandacht 9

Achterblijven niet met de anderen meegaan 12

Afscheiden losmaken 20

Afspreken regelen 38

Allesbehalve helemaal niet 21

Behandeling verzorging 13

Beheersing controle over je lichaam 15

Benodigdheden spullen die je nodig hebt 9

Beschikbaar wat er te krijgen is 33

Beslist zeker 23

Bevinden (zich) zijn 21

Bijbehorend wat ergens bij hoort 24

Bloedsomloop stromen van het bloed door je  

 lichaam 16

Bloedvat buis in het lichaam waar bloed  

 doorheen stroomt 16

Borst voorkant van je lichaam, onder je hals   9

Contact mensen zien en spreken 21

Dierenrijk alle dieren die er zijn 33

Doorlaten mogen doorlopen 62

Evenals net zoals 33

Fornuis kooktoestel 38

Gebit je tanden en kiezen 9

Gedrag hoe iemand doet 38

Geheugen mogelijkheid om je dingen te  

 herinneren 7

Geraamte skelet, alle botten van een mens 

 of dier 14

Gewicht hoeveel iets of iemand weegt 39

Gewricht waar twee botten in je lichaam langs 

 elkaar bewegen 11

Giftig schadelijk voor de gezondheid 33

Graan soorten gras, waarvan meel wordt 

 gemaakt 17

Hersenen orgaan in je hoofd dat je lichaam 

 bestuurt 7

Heup lichaamsdeel dat je been met je 

 romp verbindt 11

Hoofdzaak het belangrijkste 41

Initiatief iets uit jezelf doen 22

Innerlijk hoe iemand denkt 52

Inspannen (zich) je best doen 7

Interessant boeiend 38

Jong (het) klein (baby)beest 27

Kneden regelmatig knijpen 16

Kracht hoe sterk je bent 7

Kudde groep dieren 27

Kwestie zaak 55

Ledematen armen en benen 7

Levenswijze manier van leven 33

Lichaamsbouw bouw van het lichaam 19

Lichaamsdeel deel van het lichaam 7

Maatregel besluit over de oplossing van een 

 probleem  25

Nadeel ongunstige kant  32

Onder meer onder andere  54

Onnauwkeurig niet precies  42

Opmerking iets wat je zegt  20

In deze woordenlijst vind je alleen de 
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde 
waar het woord voor het eerst voorkomt.



Opslaan bewaren  48

Overeenkomen met hetzelfde zijn als  43

Overtollig te veel  10

Romp lijf zonder hoofd, armen en benen  16

Schedel bot dat de hersenen beschermt  14

Skelet geraamte, alle botten van een 

 mens of dier  14

Sober eenvoudig, zonder luxe  33

Sponsachtig als een spons  15

Steunen leunen op  23

Suggereren voorstellen  39

Tenminste in elk geval  7

Uiterlijk de buitenkant  52

Uiterst zeer  24

Uitgroeien tot groter worden  60

Van invloed zijn op effect hebben op  29

Verschaffen geven  44

Verstopt verborgen, niet te zien  57

Voeding wat je eet  17

Voldoen aan je houden aan  61

Voortbewegen (zich) naar voren bewegen  50

Voortplanting nageslacht verwekken  58

Vullen (met) vol doen  10

Wegens door  58

Wezen mens of dier  8

Wijten aan komt door  25

Wild (het) dieren die in het wild leven  27

Zo nodig als het nodig is  55

Zoogdier dier dat haar jongen voedt met 

 eigen melk  27

Zorgen laten gebeuren  60

Zwak zonder kracht  17


