
f iche nr 3

Kruis één of rneer antwoorden
aan die volgens jou juist zfn

' Carmen eet de hele dog door
n Dot is goed voor de gezondheid
I Doardoon ontwikkelt zich tondplogue
Z Zeheeft dehele dog zuur ín hoor mond wot

hocr tcndglazuur verzwakt

' Xioo moet tondposto met fluor gebrurken omdot :
E Fluor de bac'leriën doet glijden
I Fluor de tonden harder mookt
! Fluor het tondvleesharder mookt
I Fluor lekker smookt

. Afs Olivio hoor tonden niet of slecht poetst, krijgt ze:
! Meer speeksel in hoor mond
! Tondplogue

! Meer bocteriën in hoor mond
! Een slechte odem

. Als Olivio tondplogue heefl qon de bosis von hoor tonden,
don komt dit door :

! Speeksel
! Bocteriën

. Wot doet Michoel ols hij tondpijnheeft ?
n Hij eet tijdens enkele dagen minder snoepjes
n Hij goot noor de tondorts

. Als Alejondro ín hei weekeinde voetbol speelt :
I Houdt hij zíjn mond dicht ols hij tegen een andere speler botst
I Droogt hij een gebitsbeschermer

n Is hij niet bong wont zíjn tonden zijn heel sterk

. Thondi moet hoor tonden poetsen :
J elleen's morgens
! ïenminste'fwee keer per dag
E Mef een tandenborstel met soepele haren
n Met een tandenborstel die dikwijls vervangen wordt
fl Met eentondenborstel diealleen zij gebruikt

' Thondi moet hoor tonden poetsen :
J Heel snel
n Door hord te duwen
Z Ze poetst ol hoor tonden
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' Carmen eet de hele dog door
! Dot is goed voor de gezondheid
E Doordoor ontwikkelt zich tondplogue
8 Zeheeft dehele dag zuur in haor mond wot

hoor fondglozuur verzwokt

' Xíoo moet tondposto met fluor gebruiken omdot :
I Fluor debacteriën doet glijden
ffi Fluor de tonden horder rnookt
I Fluor het tondvlees horder maokt
fl Fluor lekker smoakt

' Áls Olivio hqqr tonden niat of slacht poetst, krijgt ze :
fl Meer speekel in hoar mond
S Tondplogue

fi Meer bocteriën in hoor mond
ffi Een slechte odem

. Áls Olivia tandploque heeft oon de bosis von haar tanden,
don komt dit door :

! Speeksel

S Bocteriën

. Wot doet Michoel ols hij tandpijn heeft ?
n Hij eet tijdens enkele dogen minder snoepjes
ts Hij goot naor de tondorts

. Áls Alejondro in het weekeinde voeïbal speelt :
! Houdt hij zijn mond dícht ols hij tegen een andere speler botst
ffi Droagt hij een gebitsbesche?mer

E Is hij niet bong wont zijn tonden zijn heel sterk

. Thondi moet hoor tonden poetsen:
I nlleen 's 

morgens
ffi Tenminsletweekeer per dag
ffi Met een tondenborsfel met soepele horen
E Met eentandenborstel die díkwijls vervangen wordt
El Met een tondenborstel die alleen zij gebruikt

. ïhondi moet hoor tonden poetsen :
I Heel snel
n Door hard te duwen

E Z" poetst ol hoar tonden


