 -

Thema 2
Week 1
Les 1
 1e bloemschikken, 2d rangschikken,
3f combineren, 4a de oasis, 5b opfleuren,
6c gemend
 1 nee, 2 ja
 1 Dennis gaat naar de bloemist. 2 Dennis
vraagt welke materialen uit de natuur komen
en wat je ermee kunt doen. 3 Bloemen en
veren zijn materialen uit de natuur. Je kunt er
bloemstukjes mee maken.
 Eerst rangschik je de bloemen van laag naar
hoog. Vervolgens doe je oasis in het bakje.
Ten slotte steek je de bloemen en takjes
voorzichtig met hun steel in de oasis.
 1

4

2

1

Les 5
Les 6
Les 7
-

Week 2
Les 1
 1 Een zaak is een winkel of een bedrijf. ja,
2 Een schietapparaat is een apparaat om een
gaatje in je oor te maken, zodat je er een
versiering doorheen kunt doen. nee,
3 Een juwelier is een man of vrouw die in
een winkel sieraden en horloges verkoopt. ja


3

2 1 groot, 2 dun, 3 lang, 4 breed, 5 laag,
6 licht
Les 2
 1 niet waar, 2 niet waar, 3 niet waar, 4 niet
waar, 5 waar, 6 niet waar
 1f vormgeven, 2e het ontwerp, 3b de
assistent, 4a de ontwerper, 5c de houtsoort,
6d in opdracht van
 1 Wat doet u met al dat hout? 2 Wie zegt wat
u moet maken? 3 Wat doet u daarna?
4 Dennis vraagt waar de meubelmaker zijn
beroep heeft geleerd.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.
Les




3
-

Les 4
 1 Ze gaan in de kring. 2 Om kwart over tien
is de eerste pauze. 3 Om twee uur gaan ze
gymen. 4 Een taalles 5 Er is geen verkeersles
op maandag.
 Niet vergeten: Oma Anke jarig, fotolijstje
meenemen naar oma Anke
ochtend: 9 uur voetbaltraining van Groen-Wit,
11 uur voetbalschoenen kopen
middag: 5 uur skaten met kinderen uit de
straat
avond: 6 uur eten, 8 uur verjaardagsfeest oma
in Den Haag

 1 moeder, Jim en Petra 2 Daarmee schiet hij
gaatjes op de plaats waar je ze wilt hebben.
3 een oorknopje
 1d instrument, 2e tegenwoordig, 3f bovenin,
4a beide, 5b daarmee, 6c gaatjes schiet,
7g vakkundig
  1 feit, 2 mening, 3 mening, 4 feit, 5-, 6Les 2
 1c glinsterend, 2e zenuwachtig, 3d toestemming geven, 4a je aan de voorschriften
houden, 5b de infectie
 1 waar, 2 niet waar, 3 waar, 4 niet waar,
5 niet waar
 1 feit, 2 mening, 3 mening, 4 meningn, 5 feit,
6 feit, 7 mening
 zilveren ringen poetsen, horloges repareren,
horloges verkopen, armbanden verkopen,
gaatjes schieten in oren, trouwringen
verkopen
 Er zijn meer antwoorden goed.
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Les 3
 meningtekst
 ik vind, mijn mening is
 1 twaalf jaar, 2 twaalf jaar te jong is voor
zo'n grote beslissing, omdat een piercing
voor lange tijd is. Als je geen piercing meer
wilt, kun je toch een lelijk litteken houden.
Dat weten ze vaak helemaal niet. 3 twaalf
jaar niet zelf kunnen beslissen over hun
uiterlijk, omdat ze niet zelfstandig genoeg
zijn en niet weten wat goed voor hen is. 4  1 waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 niet waar,
5 niet waar, 6 waar, 7 niet waar, 8 waar
 1 feit, 2 mening, 3 feit, 4 mening, 5 feit,
6 mening, 7 feit, 8 mening
Les 4
 1a, 2z, 3f, 4o
 1d, 2r, 3e, 4-, 5 Er zijn meer antwoorden
goed.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 1 Het werk van Tom, 2 over Tom, 3 in de
kapsalon, 4 haren wassen en föhnen, gel in
het haar smeren, schone handdoeken
opvouwen en in de kast leggen, haren van de
vloer vegen, bakjes met resten haarverf
schoonmaken, 5 een man kaalscheren, 6 1 Het werk van Anja, 2 over Anja, 3 in de
kapsalon, 4 haren wassen en föhnen, haren
vlechten bij kinderen, haren verven, schone
handdoeken opvouwen en in de kast leggen,
haren van de vloer vegen, bakjes met resten
haarverf schoonmaken 5 helpen met het
kapsel van een bruid. 6  1, 3
2, 4, 5
2, 5
 Les





5
meningtekst
-

Les 6
 oranje: vorige week, gisteren, gisteren
rood: zwom, leek, wilde
 oranje: nu, vanavond
rood: Er zijn meer antwoorden goed.


gisteren
vorige week
jaren geleden
tien jaar geleden
over een week
tegenwoordig
vorige maand
morgen
volgende maand
over tien jaar
een uur geleden
in de vorige eeuw
over drie tellen
in de volgende eeuw

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
tijd van toen

tijd van nu

 1 hebben, 2 zag, 3 vond, 4 zag, 5 zag, 6 gaf,
7 vindt, 8 vindt
Les 7
-

Week 3
Les 1
 1b, 2a, 3d, 4c
 1d dal, 2c pijlers, 3e cirkel, 4b wegdek,
5a steunt
 hij stevig is en goed gebruikt kan worden
 Op de vijf open plekken zijn meer antwoorden goed.

oorzaak

gevolg

1

Doordat het hard waaide

bewogen de kabels van
de brug.

2

Doordat de kabels van de
brug trilden,

bewoog ook het wegdek.

3

Veel auto's remmen
plotseling.

daardoor kunnen die
auto's op elkaar botsen.

4

De kabels van de brug zijn Daardoor wiebelt de brug
beter vastgemaakt
minder.

Les





2
a, b
1 beweegbare, 2 vaste
1, 3, 6
1c type, 2a kabel, 3e steunen, 4b eenvoudig,
5d ophalen
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Les 3
Les









4
ophaalbruggen, hefbruggen, draaibruggen
Als een vast brug heel hoor is, kunnen grote
schepen er toch onderdoor varen.
Er zijn meer antwoorden goed.
-

Les 5
 2 k evin zegt: ' d at heb ik weleens gedaan.'
3 h alima: ' w a s dat leuk?'
4 k evin: ' j a, dat was tof.'
5 h alima: ' o nder wat voor soort brug ging je
dan?'
6 k evin: ' o nder een vaste brug.'
7 h alima: ' w as de brug hoog?'
8 k evin: ' n ee, het was een heel lage boogbrug.'
9 h alima: ' i n wat voor boot zat je?'
10 k evin: ' i n een klein rubberbootje.'
11 h alima: ' l euk joh, wat spannend!'
 2 Karin zegt: 'Ik vind de kleur paar heel
mooi.'
3 Merel zegt: 'Ik wil ook graag een nieuwe
schooltas.'
4 Karin zegt: 'Op de markt kun je mooie
tassen kopen.'
5 Merel zegt: 'Wil je met mij meegaan?'
6 Karin zegt: 'Ik wil wel mee.'

Interviewer: 'Waarom bent u schilder geworden?'
Wout: 'Ik vind het leuk om iets er netjes uit
te laten zien.'
Interviewer: 'Waar heeft u leren schilderen?'
Wout: 'Het echte schildervak leerde ik van
een ervaren schilder. En ik heb natuurlijk ook
veel op school geleerd.'
Interviewer: 'Wat schildert u?'
Wout: 'Ik schilder vooral kantoorgebouwen.'
Interviewer: 'Waar schildert u?'
Wout: 'De kantoorgebouwen staan in
verschillende steden.'
Interviewer: 'Is het gevaarlijk werk?'
Wout: 'Ja, je moet heel voorzichtig zijn: de
veiligheid staat altijd voorop.'
Interviewer: 'Werkt u binnen of buiten?'
Wout: 'Als het hard regent of vriest, werk ik
binnen. Ik schilder dan meestal muren of
deuren.'
Interviewer: 'Is het ongezond werk?'
Wout: 'Verf is niet helemaal ongevaarlijk voor

de gezondheid, maar gelukkig wordt de verf
waarmee ik werk steeds beter.'
Interviewer: 'Vindt u uw werk nog steeds
leuk?'
Wout: 'Jazeker. Maar verf kun je in een pot
kopen, plezier niet. Plezier moet je zelf
maken!'
 Les 6
 1 rode cirkel: springen op, steekt op, stappen
af, houden tegen, kijken aan, rennen weg,
stappen op, steken over
2 rode streep: fietste, kostte, was, hoorden
 1 Hij steekt de brug over. 2 Iemand steekt
zijn hand op. 3 Ze stappen van de fiets af.
4 Hij belt bij het huis aan. 5 De brugwachter
haalt de brug op. 6 Ik pak mijn koffer in voor
de vakantie. 7 De jongens rennen hard weg.
8 Wij kijken elkaar aan.
 opbellen, ophalen, oplopen, oppakken,
opstappen
inbellen, inhalen, inlopen, inpakken,
instappen
aanbellen, aanhalen, aanlopen, aanpakken,
aanstappen
 Les 7
-
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