Voorzetsels van tijd

Wanneer?

om, op, in, voor, na, over, vanaf, sinds, tot, tot aan, van ......... tot (aan), binnen,

1.

We gaan ........................... de zomer op vakantie naar Spanje.

2.

De lente begint ........................... twee weken.

3.

We gaan morgen ........................... 10 uur met het vliegtuig naar Spanje.

4.

Mijn broer is jarig ........................... 25 december.

5.

We moeten ........................... het eten thuis zijn.

6.

De les is ........................... 12 uur afgelopen.

7.

De les duurt ’s morgens ........................... 12 uur en ’s middags ........................... 4 uur.

8.

De zomertijd duurt ........................... het laatste weekend van oktober.

9.

Kun je het werk ........................... een week af hebben?

10.

Nieuwjaar is precies een week ........................... Kerstmis.

11.

We wachten meestal met eten ........................... iedereen thuis is.

12.

Kinderen moeten verplicht naar school ........................... hun 5e jaar.

13.

Het blijft ........................... het eind van deze week mooi weer.

14.

De lente begint ........................... maart.

15.

Je moet je ........................... 20 april voor die cursus inschrijven.

Voorzetsels van tijd - 2

Wanneer?

om, op, in, voor, na, over, binnen, vanaf, sinds, tot, tot aan, van ......... tot (aan),
van ......... tot en met, rond, tegen, door, gedurende, tijdens, in de loop van,
1.

Ze gaan ........................... het eten een rondje wandelen in het park.

2.

De docent doet dit werk al ........................... 1994.

3.

Vader komt meestal ........................... 6 uur thuis, ik weet niet hoe laat precies.

4.

De nieuwe wet geldt ........................... 1 januari 2012.

5.

Probeer eens ........................... het eind van de les je mond dicht te houden.

6.

In de week ........................... de zomervakantie zijn alle schoolkinderen moe.

7.

We gaan ........................... 27 juli op vakantie, we weten het nog niet precies.

8.

Ik moet ........................... het weekend vaak nog iets voor mijn werk doen.

9.

Veel mensen proberen om ........................... nieuwjaar af te vallen.

10.

We blijven echt niet ........................... vanavond laat op je wachten!

11.

........................... etenstijd heeft iedereen verschrikkelijke honger.

12.

Ik heb ........................... vanmorgen nog niet gegeten.

13.

Ik bel je wel ........................... de avond, ........................... half zeven.

14.

We eten de lunch altijd ........................... de middag.

15.

We gaan ........................... de week samen zwemmen, de ene week wel, de andere week niet.

16.

Ze gaan ........................... het jaar twee of drie keer met vakantie.

