Sessie 74. Aanwijzingen bij ‘Flower power’
Meester Tim houdt van tuinieren, maar niet van
tennis.

De buren vonden dat meester Tim eens een toontje
lager moest zingen.

De vuilniswagen komt om ongeveer 2 uur in de
middag.

Om 1 uur in de middag had iemand een jongen
gezien die langs de tuin van meester Tim liep.

Ik ben Tim Hendrix. Simon en ik lopen altijd samen
naar huis.

Ron Verbruggen is de buurman van meester Tim.

De hond van Ron Verbruggen is klein maar sterk.
Hij lijkt op een boxer.

Twee nachten geleden was meester Tim telkens
wakker geworden van het geblaf van de hond van
zijn buurman.

Meester Tim is een populaire leraar. Bijna iedereen
vindt hem aardig.

Sommige kinderen vinden meester Tim niet aardig.

Bij de verkiezing van de mooiste tuin van de buurt
heeft meester Tim de eerste prijs gewonnen.

Bij de verkiezing van de mooiste tuin van de buurt
heeft de vader van Simon de derde prijs gewonnen.

Meester Tim versloeg juf Diana met tennis de dag
voor zijn bloempotten waren stuk gegooid.

Meester Tim klaagt vaak bij zijn buurman over het
geblaf van de hond.

De hond van de buren springt soms over de
schutting de tuin van meester Tim in.

De buurman van meester Tim is met pensioen.

Meester Tim maakt wel eens ruzie met zijn
buurman over het geblaf van de hond.

Theo van Dijk stal vorige week een tuinkabouter uit
de tuin van meester Tim.

Theo van Dijk staat bekend als ‘Mister Cool’. Hij is
stoer en raakt nooit van streek.

Michiel Deurne liep weg van school nadat hij door
meester Tim uit de klas was gestuurd.

De vader van Michiel Deurne is een vuilnisman.

De opa en oma van Michiel Deurne wonen in
dezelfde straat als meester Tim.

Michiel Deurne had gezegd: ‘Iemand zal hier voor
boeten!’

Michiel Deurne is een paar jaar geleden eens 3
dagen van school gestuurd omdat hij spullen van
school had vernield.

