Thema 4
Week 1
Les 1
 1 Fronsend, fronsend, 2 Klagen, klaagt,
3 truck, truck, 4 gelegenheid, gelegenheid,
5 Westerscheldetunnel, de Westerscheldetunnel, 6 tol, tol
 1c, 2b, 3a
 1, 3, 4, 5
 1 Iedereen moet tol betalen voor de Westerscheldetunnel. 2 -, 3  1 Tevergeefs betekent voor niets. 2 -, 3  1b, 2a
Les 2
 1 ja, 2 nee, 3 ja, 4 nee, 5 nee, 6 ja, 7 nee,
8 ja
 1b, 2a, 3d, 4e, 5c
 love betekent: liefde
food betekent: eten
  leuk en aardig: a glimlachen, c beleefd,
d helpen
niet leuk en onaardig: b duwen, e ruzie
maken, f niet gedag zeggen
 Les 3
 1 Zalig betekent heel fijn of heel lekker.
2 Een praatje maken is voor de gezelligheid
praten.
3 Op één na betekent alles of iedereen,
behalve één.
4 De haven is een plaats waar schepen
liggen en waar spullen uit de schepen
gehaald worden.
5 Een e-mailadres is een adres waarmee je
op de computer of een mobiel een bericht
kunt zenden of ontvangen.
 1 drie
2 a2, b1, c3
  1 Hij is chauffeur op een grote truck en hij
woont in Rotterdam.
2 Rotterdam is de op één na grootste stad
van Nederland en heeft de grootste haven
van wereld.
 Ruud wil met Jetty naar de haven.
 een gedicht
 1 ja, 2 Ze vindt Ruud een leuke jongen.
 Les 4
-

Les 5
Les 6
Les 7
-

Week 2
Les 1
 1 niet waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 waar,
5 waar
 1b de snelheid, 2a de markering
 1b, 2c
 Op de zes open plekken zijn meer
antwoorden goed.
 Utrecht, Arnhem
 e de slak, b de wandelaar, d de fiets,
c de vrachtauto, f het vliegtuig, a de raket
Les 2
 wegenwacht, praatpaal, pompbediende,
ongemakkelijk
 1 pompbediende, 2 bediening, 3 extra,
4 ongelofelijk/ongelooflijk, 5 ongemakkelijk,
6 praatpaal
Onder de pijl staat het woord: beroep.
 a
 Op de vijf open plekken zijn meer
antwoorden goed.
  Er zijn meer antwoorden goed.
Les 3
 tot slot, daarna, vervolgens, eerst
 c, a, b


x

 De collega is de Hoofdweg ingegaan in plaat
van dat hij hem gekruist heeft.
 -
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Les




4
1 rood: Restaurant De Haas is alleen
's morgens geopend. groen: Met tot slot de
lekkerste pannenkoeken in de stad.
2 rood: Wel vijftig verschillende soorten
pannenkoeken. Het pannenkoekenhuis ligt
midden in het bos.
3 rood: Wel twintig verschillende soorten
soep. Het restaurant ligt aan de haven.
Wij hebben ook pannenkoeken.
4 rood: 15 km langs de rivier de Rotte.
groen: Prachtige fietsroute, het eten van
grote pannenkoeken
5 rood: Vijftig verschillende soorten
pannenkoeken. Het pannenkoekenhuis ligt
aan het eind van de wandelroute door het
bos.
 3
  Les 5
 1 Willemsplein 85
2 Tram 7
3 ten zuiden
 2a Westplein, 3a 7, 2b Leuvehaven, 3b 4
 Er zijn meer antwoorden goed.
Les 6
 a verbaasd
 2 groot, 3 verlicht, 4 buitenlands,
5 ongeduldig, 6 nat, 7 nat, 8 snel
 1b moe, 2e goed, 3a donker, 4d buitenlands,
5c verbaasd
 1d zijn buitenlands, 2b is boos, 3e is stil,
4a is moe, 5c zijn nat
Les 7
-

Week 3
Les 1
 1 Een tentoonstelling bestaat uit allerlei
dingen die je kunt bekijken.
2 Een collectie is een verzameling van
waardevolle dingen.
3 Ergens aandacht voor vragen is vragen om
ergens op te letten.
4 Communicatie betekent dat mensen met
elkaar praten of schrijven.
5 Een communicatiemiddel is wat je gebruikt
om iemand iets te laten weten.
 1b de collectie, 2e de telefooncentrale,
3d hedendaags, 4c het communicatiemiddel,
5a de openingstijd

 1c verleden, 2e collectie, 3b openingstijd,
4a bereikbaar, 5d vraagt aandacht voor
 Er zijn meer antwoorden goed.
  Les 2

1400

1500

de 15e eeuw

1600

1700

de 17e eeuw

1800

1900

de 19e eeuw

2000

2100

de 21e eeuw

 b de week, a de maand, d het jaar,
c de eeuw
 1 2e, 10e, 100e, 1000e
2 twaalfde, eerste, derde, duizendste
 1b de eeuw, 2a het jaartal, 3c het eerst
 1a jaartal, 2b daarvoor, 3d jaartelling,
4c daarna
 1 niet waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 waar
 1 1900, 2 1600, 3 Les 3
Les 4
 1 weettekst, 2 De tekst gaat over de
geschiedenis van de telefoon. 3  1 1 Ooit is op een of ander moment.
2 Een periode is een bepaalde tijd.
3 Automatisch betekent vanzelf. 4 Rinkelen is
het maken van heldere geluiden vlak achter
elkaar. 5 Mobiel is verplaatsbaar, te gebruiken
op elke plaats.
2 1 vier, 2 ten eerste, ten tweede, ten derde,
ten vierde
 Een vast telefoon zit met draden vast op één
plek. Een mobiele telefoon kun je overal mee
naartoe nemen.
 1 Vanaf dat moment werkte de eerste
telefoon. 2 1962, 3 1990, 4 de 19e eeuw,
5 a, c, e
Les 5
  010-1020259, 010-8802420, 010- 4826740,
010-8847002
 Gaasbeekstraat 17, Ganzenstraat 23,
Heerenlaan 8, Herderstraat 61, Vechtstraat 98
 010-5502080, 010-2005558, 010-8855470,
010-2204871
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Les 6
 telefoon, museum, gids, meester, meester Jos,
kinderen, groep, kring, gids, Faiza, Anouk,
vriendin, hoofd, gids, museum, gids, boek,
hoofd, hand, arm, gang, meisjes, groep, uitstapje, trap, palen, touw, trap, antwoord,
touw, trap, deur, letters, dapperst, deur, knop,
deur
 'Hij is nog ouder dan jullie meester'. 'Hij
vertelt nog saaier dan meester Jos.' Het is net
of de gids een boek uit zijn hoofd heeft
geleerd. 'Misschien is het daar wat spannender dan hier.'
 1b oudst, 2a saaist, 3a grootst,
4b ongehoorzaamst, 5b spannendst
 grootst, liefst, bang, oud, langst, saai,
kleinst, lang
 Les







7
1b, 2a
-
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