Thema 3
Week 1
Les 1
 1 Aisa
2 In het amusementspark Doe-je-ding.
34 Bij de ingang horen ze dat honden niet
naar binnen mogen.
5 Gelukkig is er een hondenkennel. Daar
kunnen ze Pluto achterlaten.
6 Ze hebben een fijne dag in het park.
 Er zijn meer antwoorden goed.
 1f de hond trimmen, 2a het amusementspark,
3b het dieet, 4d overdekt, 5c het zelfbedieningsrestaurant, 6g de hondenkennel,
7e de attractie
 in de openlucht: 1b nat, 2d zwembad,
3e frisse lucht, 4f achtbaan, 5h buiten
overdekt: 1a binnen, 2c droog, 3d zwembad,
4f achtbaan, 5g flipperkast
 1 a, c, e, g
2 b, d, f, h, i
 Les 2
 Het moet minder dan tien euro per leerling
kosten.
Het moet in de provincie zijn.
Er moet goede horeca zijn.
Het moet afwisselend zijn.
 1 gevolg, 2 oorzaak
 1 niet waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 niet waar,
5 waar, 6 waar, 7 waar, 8 niet waar
 1 -, 2b, 3  1 a, b, d, f, g
2 1 Door de bomen het bos niet meer zien
betekent dat er zoveel tegelijk is, dat je niet
meer weet waar het over gaat.
2 -

2 Natuurmuseum
en Speelhof

x

x

3 Legermuseum
en Avonturenstad

x

x

4 Hobbitring

x

x

x

inclusief eten

x

prijs

x

souvenirs

water

x

restaurant

1 Magico

spelen

leren

amusementspark/
museum

leeftijd 4-12

Les 3


x €5
€8

x
x

x

€7

x

x

x € 12 x

x

 1 Magico, Natuurmuseum en Speelhof, Legermuseum en Avonturenstad
2 Magico
3 Natuurmuseum en Speelhof, Hobbitring
4 Legermuseum en Avonturenstad, Hobbitring
5 Natuurmuseum en Speelhof
6  1 Natuurmuseum en Speelhof, 2 leuk,
spannende, lol 3  Les 4
Les 5
Les 6
 gele streep: tijger, tijger, tijger, tijger
gele cirkel: leeuwen, tijgers, leeuwen, tijgers,
haaien, tijgers, roofvissen, haaien, haaien
 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b
 1 de, 2 de, 3 het, 4 de, 5 de, 6 de, 7 het,
8 het, 9 de, 10 de
 1b, 2c
Les







7
a, b, e, f, g
-

Week 2
Les 1
 vier
 1 Aicha, 2 meneer van Vliet de plas op moet
ruimen. 3 Omdat het zijn hond is en hij de
hond nog niet heeft uitgelaten.
 1a Hij laat de hond uit. 2c Zij legt het bestek
op tafel. 3b Zij zet de melk in de magnetron.
4d Hij roostert de boterham.
 1a karweitjes, 2e het bestek, 3d roostert,
4f de magnetron, 5c het huishouden,
6b haastig
 1a Dit is de oorzaak. 2b Dit is het gevolg.
3b Dit is het gevolg. 4a Dit is de oorzaak.
Les




2
Er zijn meer antwoorden goed.
1b de bewoonster, 2a de pedicure,
3c de rollator
 1c het bejaardenhuis, 2b bejaarden,
3d bewoonster, 4e lijdt aan, 5f rollator,
6g verzorgster, 7 biedt hulp aan
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Les 3
 Het beleg is wat je op je boterham doet,
zoals kaas of worst.
Gemiddeld betekent zo ongeveer, rond een
bepaald getal.
Het spaarvarken is een spaarpot in de vorm
van een varken om geld in te doen.
Tobben is als je je ergens zorgen over maakt.
Kinderen kunnen de Kindertelefoon bellen als
ze met iemand over een probleem willen
praten.
 1 drie, 2 De mening van Mine Faber. Zij vindt
het goed als kinderen voor hun zieke
familieleden zorgen, 3 Peter. Hij helpt zijn
vader. 4 Renske. Zij helpt haar broer.
 1a ja, b In het 1e deel van de tekst staat dat
in elke schoolklas gemiddeld drie kinderen
zitten die dit soort dingen doen.
2 ja
3 drie
 Dit doet Peter: a helpen met eten klaarmaken, e helpen met tafel dekken
Dit doet Renske: b helpen met huiswerk,
c de hond uitlaten, d spullen zoeken
 Meerdere antwoorden zijn goed.
 Les 4
Les 5
  
Interview 1
Anja: 'Ik ben Anja en ik ben 11 jaar.'
Karim: 'Ik ben Karim en ik ben ook 11 jaar.'
Anja: 'Op welke school zit je?'
Karim: 'Ik zit op de Klimopschool.'
Anja: 'Ik zit op de Trapezeschool.'

Interview 3
Kim brengt haar opa een lesboek.
'Dag opa, alles goed?' Opa zegt dat hij blij is
om Kim te zien.
'Ik heb een heel spannend boek voor u,' zegt
Kim.
'Mooi,' zegt opa.
'Wil je dan het boek dat ik uit heb terugbrengen naar de bieb?'
Dat wil Kim wel doen.
'Dag opa,' zegt Kim als ze weggaat.
'Tot de volgende keer,' zegt opa en hij zwaait
naar Kim.
Les 6
 1 hekje, hondje, beestje, grapje
2 mobieltje
3 brilletje
4 raampje
 1a, 2a, 3c, 4b, 5c, 6c
 1 het, 2 het, 3 de, 4 het, 5 de, 6 de
 1 hulp, 2 boodschap, 3 hond, 4 raam, 5deur,
6 kom, 7 bak, 8 bril, 9 poot, 10 telefoon
Les 7
 Op de 12 open plekken zijn meer antwoorden
goed.
  -

Week 3
Les 1
 De tekst gaat over een grafje van een huisdier dat in het park ligt begraven.
De eigenaren van het huisdier hebben daar
samen om moeten huilen.
 a, b
 1 Pluis, 2 18 december 2005, 3 4 jaar

dieren

Interview 2
Karel: 'Wat voor werk doet u?'
Mevrouw De Waal: 'Ik werk in het ziekenhuis.'
Karel: 'Bij kinderen of bij volwassenen?'
Mevrouw De Waal: 'Ik werk nu op de kinderafdeling.
Er liggen kinderen van 4 tot 12 jaar.'
Karel: 'Wat is het leukste van uw werk?'
Mevrouw De Waal: 'Als de kinderen weer naar
huis gaan.'

zoogdieren

vogels

e de muis
g het konijn

a de ekster
d de mus
f de meeuw

insecten

b de vlinder
c de bij

 1c ontroerend, 2a afscheid nemen, 3b sterven
 1e gestorven, 2g naaldboom, 3b graf,
4d ekster, 5a rust, 6c ontroerend, 7f om … te
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Les






2
1 1e ruw, 2c de kruin, 3f glad, 4d de nerf,
5b de naaldboom, 6a de naald
2 Er zijn meer antwoorden goed.
 1c iets op vinden, 2a teer, 3b zuigt … op,
4d ruw
Les 3
Les 4
 1 weettekst, 2 De tekst gaat over bomen in
verschillende seizoenen. 3  Op de negen open plekken zijn meer
antwoorden goed.
 Een loofboom is een soort boom met
bladeren.
Het loof is de bladeren van de boom.
De berk is een boomsoort met blaadjes en
een witte stam.
Verliezen betekent kwijtraken.
De hele winter door betekent tijdens de hele
winter, zo lang de winter duurt.
  d lente, b blaadjes, a teer, c bladeren
Les 5
Les 6
Les






7
De boom wordt te groot.
-
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