Thema 8
Week 1
Les 1
 1 peinzend, 2 bevallen, 3 verzorgingstehuis,
4 loodzwaar, 5 schelen, 6 sjouwen,
7 eigenlijk
 1 het vliegveld, 2 zwemmen, 3 huppelen
 2, 4
 1, 2, 3, 6, 7
 3, 4, 6
 Les 2
 1 niet waar, 2 niet waar, 3 waar, 4 waar,
5 niet waar, 6 waar, 7 niet waar, 8 waar,
9 waar, 10 niet waar
  1 schrijfklusje, 2 kookklusje, 3 opruimklusje
 1 Ronnie, 2 over de begroeting die Wil
maakt, 3 ja, 4 er wordt gelachen, 5 -, 6    Les 3
 1 Aarzelen betekent even wachten voor je
iets doet of zegt, omdat je er nog niet
helemaal zeker van bent. 2 Zich inzetten
betekent ergens moeite voor doen, ergens je
best voor doen. 3 De bedoeling is wat je wilt
bereiken. 4 Een collecte is een inzameling
van geld, vaak voor een goed doel.
 a, e
 Meneer Verbeek vertelt hoe de stichting
Kinderpostzegels werkt.
 Omdat de kinderen hun werk zo goed doen.
Maar ook doordat de mensen de postzegels
en kaarten erg mooi vinden.
 Ze kregen bij iedereen wat te snoepen.
  Les








4
Er zijn meer antwoorden goed.

Les 5
Les 6
-

Les





7
2
a, c, e, g, h
-

Week 2
Les 1
 Op de zes open plekken zijn meer
antwoorden goed.
 1 de poes, 2 de biologie, 3 het basisonderwijs, 4 de vliegreis, 5 soms, 6 één keer,
7 goed geregeld
 1a lichamelijk, 2d er uitkomen, 3c gezelschap
hebben van, 4b eenzaamheid
 1 rood: Door een ongeluk, blauw: zit Tineke
in een rolstoel. 2 rood: Omdat sommige
dieren bedreigd worden, blauw: beschermt
het Wereldnatuurfonds hun leefgebied.
3 rood: Door haar handicap, blauw: ontmoet
Tineke niet veel mensen. 4 rood: Doordat
Tineke veel thuis zit, blauw: voelt zij zich nu
en dan eenzaam. 5 blauw: Met Basje is geen
gesprek mogelijk, rood: want die kan niet
praten. 6 blauw: Tinekes eenzaamheid
verdwijnt, rood: want Samia komt. 7 rood:
Tineke gaat een boottocht maken. blauw:
Daardoor moet een ander baasje voor Basje
zorgen.
  Les 2
 ideaal: Ideaal is wat heel goed is.
leveren: Leveren betekent tegen betaling
bezorgen.
de service: Service is de zorg voor klanten.
soms: Soms betekent op sommige ogenblikken, niet altijd.
tal van: Tal van betekent veel.
uniek: Uniek betekent dat er geen tweede
van is.
    een kip met drie poten, een gedicht over jou,
een speciaal voor mij gemaakte tekening
 Les 3
 1 Dit is een opvaltekst. 2 Wat moet je doen?
3 Wie kan mij helpen?
    -
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Les 4
Les 5
Les




6
Er zijn meer antwoorden goed.
Er zijn meer antwoorden goed.
1 doen, geel: we 2 steun, geel: ik, 3 hebben,
geel: hebben, 4 gaat, geel: het geld, 5 liep,
geel: ik, 6 ben, geel: ik
 1 de kinderen, 2 Marit, 3 de kinderen,
4 Marit, 5 Marit, 6 de kinderen
 1 één, 2 één, 3 één, 4 meer, 5 meer, 6 we,
7 één, 8 één
Les






7
a, g
-

Week 3
Les 1


d de wees






Een sponsorloop is een loopwedstrijd waarbij
de deelnemers zich laten betalen voor het
lopen. Het geld gaat naar een goed doel.
Geven om is iets belangrijk vinden.
1 geen, 2 jongste, 3 niet
-

Les 3
Les 4
 1 weettekst, 2 De tekst gaat over de sponsorloop. 3   2 voldoende drinken 3 goede sokken aan
doen 4 goede schoenen aan doen
  Bij de schoenmaker kan je terecht om antislip onder je wandelschoenen te laten zetten.
De schoenmaker repareert schoenen.
 Op de wandelclub hoorde Bert over de
sponsorloop van Stichting Jong en Oud Blij.
 Les 5
-

a succes

b slecht ter
been zijn

c de financiële
bijdrage

 1b rondhangen, 2c deelnemen aan,
3d geplande, 4a zich ontfermen over
 1 zoals, 2 sinds, 3 zoals, 4 sinds
 1 Voor de aanschaf van drie rollators en voor
fietsen. 2 Hoe vaak worden de ouderen
bezocht en mee uit genomen door de vrijwilligers? 3 voor ouderen en voor kinderen 4  Les 2
 Dringend betekent erg nodig.
Een gastgezin is een gezin dat iemand voor
een korte of langere tijd in huis opneemt.
Roemeens betekent dat iemand of iets uit
het land Roemenië komt.
Kansarm betekent weinig mogelijkheden
hebben om een goed leven te krijgen.

Les 6
 1 rood: zit, geel: de vader van Thijs, paars:
in de stoel, oranje: 2 rood: praat, geel: de vader van Thijs,
paars: -, oranje: vanmorgen
3 rood: krijt, geel: Thijs, paars: -, oranje: in
de zomervakantie
4 rood: staat, geel: een bed, paars: in de
logeerkamer, oranje: 5 rood: waren, geel: drie kinderen, paars: in
Nederland, oranje: vorig jaar
 1b, 2a, 3a
 1 c, a, b
2 e, b, a, c, d
3 b, d, c, a
4 a, c, b
5 c, b, a, d
6 b, d, a, c
 1 oranje, 2 paars, 3 paars, 4 oranje, 5 paars,
6 oranje, 7 paars, 8 oranje
Les 7
-

Onderbrengen bij betekent een huis geven.
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