
  Bijlage E                                                          Werkbladen                                                    Mijn wereld 
 

Overzicht werkbladen Mijn wereld 

De werkbladen zijn genummerd in de volgorde waarop ze in het schema staan van het 

werkbladenoverzicht dat bij het thema hoort. 

1. Taalspel  Snelle tegenstellingen 

2. Taalspel  Wereldquiz; 2a oplossing 

3. Taalspel  Wereldwoorden; 3a antwoorden 

4. Introductie  Woordveld 

5. Lees- en schrijftafel  Blik op uw week 

6. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld leesmap Blik op de week van een huisvrouw; 6 en 6a 

7. Lees- en schrijftafel  Blik op de week Uw visie 

8. Lees- en schrijftafel  Kijk op de wereld Krant lezen 

9. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld lees map Krant lezen Koerierster; 9 en 9a 

10. Lees- en schrijftafel  Positief nieuws 

11. Lees- en schrijftafel  Mijn wapenschild; 11a en 11b 

12. Spreek en luistertafel  Verdwenen en verschenen 

13. Spreek- en luistertafel  Geluk is…….. 

14. Spreek- en luistertafel  Gedichten Geluk en wereld  

15. Digitafel zoekopdrachten  Nieuws en krant  

16. Digitafel zoekopdrachten  Alleman en Willen weten 

17. Zin in Actie  Wereldbal 

18. Zin in Actie  Handschoenen 

19. Zin in Actie  Labyrinth  

20. Zin in Actie  Labyrinth voor ………………. 
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Snelle Tegenstellingen    

Bedenk ook zelf nog tegenstellingen 

 

 

 

Arm   

Dik 

Sterk  

Warm 

Hard 

Recht 

Lang 

Nat 

Bescheiden 

Dom 

Wit 

Vroeg 

Vol 

Jong 

Lui 

Open 

Mooi 

Langzaam 

Vrolijk 

Zwaar  

Gezond 

Helder 

Breed 

Fijn 

Moedig 

Schoon 

Hoog 

Saai 

Dof 

Fout 

Aardig 

Gemeen 

SamenMinder  

Boven            

Op tijd 

Veel 

Komen 

Later  

Winter 

Lente 

Dood 

Blij 

Aanwezig 

Beleefd 

Eenvoudig 

Gelijk 

Haat 

Horizontaal 

Noord 

Openbaar 

Schaars 

Slordig 

Schuldig 

Plus 

Zichtbaar 

Wijs 

Iemand 

Geluk 

Overwinning 

Winst 

Drijven 

Eten 

Hebberig 

Voordeel 

Zon 

Schaduw 

Precies 

Geven 

Sparen 

Vrij 

Bang 

Oost 

Binnen 

Zitten 

Plicht 

Aarde 

Water 

Man 

Zoon 

Gewoon 

Geweld 

Conflict 

Vrede 

Eens 

Sprookje 

Leugen 

Eeuwig 

Gierig 

Veel 

Zichtbaar 

Zitten 

Eerlijk 

Aardig 

Consequent 

Ouderwets 
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  Zilveren TaalCompetenties                           Taalspel Goud                                           Mijn wereld 

 

Wereldquiz Weet u nog?      

1. Wat is de naam van het kleinste landje van wereld? 

2. In wat voor soort onderkomen wonen de Inuït 

(Eskimo’s)? 

3. Aan welke rivier ligt Londen? 

4. In welke stad bevindt zich het Kremlin? 

5. Waar staat het Vrijheidsbeeld? 

6. Aan welke zee liggen Italië, Griekenland, Marokko 

en Tunesië? 

7. Welk land heeft in zijn vlag dezelfde kleuren als Nederland? 

8. In welk land wonen de Maori’s? 

9. Welke werelddelen ontbreken in het rijtje: Amerika, Europa, Afrika…? 

10. Waar bevindt zich de brug der zuchten? 

11. Welke landen grenzen aan het drielandenpunt? 

12. In welk land is de koe een heilig dier? 

13. In welke twee steden vergadert her Europees Parlament regelmatig? 

14. Wie heeft Amerika ontdekt? 

15. In welk land bevindt zicht de Etna? 

16. Waar is Hollywoord om bekend? 

17. Wat zijn de twee meest gesproken talen in de wereld? 

18. Hoet heet het beroemde pretpark in Kopenhagen? 

19. In welk land staan piramiden? 

20. Welk land heeft aan zijn grens een muur van 2450 kilometer lengte 

Bedenk nu samen met uw buur  5 nieuwe wereldquizvragen en stel de quizvragen aan de groep 

 

 

21. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

22. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

23. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

24. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

25. ……………………………………………………………………………………………………. 
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Wereldquiz        Weet u nog? 

Zilveren TaalCompetenties                       

Antwoorden                             

1. Het Vaticaan 

2. Iglo’s 

3. Theems 

4. Moskou 

5. In de haven van New York 

6. Middelandse Zee 

7. Frankrijk 

8. Nieuw-Zeeland 

9. Azië, Australië 

10. Venetië 

11. Nederland, Duitsland en België 

12. India 

13. Brussel en Straatsburg 

14. Columbus 

15. Italë 

16. Filmindustrie 

17. Engels en Spaans 

18. Tivoli 

19. Egypte 

20. China 

 

21. ………………………………………………………….. 

 

22. ………………………………………………………….. 

 

23. ………………………………………………………….. 

 

24. ………………………………………………………….. 

 

25. …………………………………………………………. 
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  Zilveren TaalCompetenties                           Taalspel Diamant                                       Mijn wereld 

 

Wereldwoorden              

                                               

Veel woorden die we gebruiken hebben hun oorsprong  

in een andere taal dan het Nederlands.  

 

Weet u waar de volgende woorden vandaan komen? 

 

Suiker   pierewaaien  jatten   schaken  koffie 

Nep   contant  ticket   sjorren  sowieso 

Bakkeleien  bonbon  snoeshaan  knoet   fanfare 

Caravan  doerak  kakkies  excuus  cake 

Gozer   sorbet   bolleboos  bingo   hotel de botel 

Bibliotheek  bonus   foetsie   soesa   banjer 

Benzine  charme  keeper  schnitzel  alcohol 

Bonnefooi  bühne   team   giraf   foetsie 

Portemonnaie dictator  kapsones  all round  pleite 

Crèche  akoestiek  kitch   humeur  exit 

Branie   karaf   etage   fair   toilet 

 

Welke wereldwoorden weet u zelf? 

   

   

   

   

 

Internet: Zoek zelf wereldwoorden: zoekmachine type in: top 50  Jiddische woorden, u komt dan 

op de site Historiek, daar vindt u veel lijsten van andere wereldwoorden! 
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Wereldwoorden              

Veel woorden die we gebruiken hebben hun oorsprong  

in een andere taal dan het Nederlands. 
  

Weet u waar de volgende woorden vandaan komen? 

 

 

Oplossing 

Suiker   A  pierewaaien R jatten J  schaken A  koffie A 

Nep  J    contant G  ticket E  sjorren D  sowieso Du 

Bakkeleien M bonbon F  snoeshaan M  knoet R  fanfare A 

Caravan A  doerak R  kakkies M  excuus L  cake E 

Gozer J  sorbet A  bolleboos J  bingo E  hotel de botel J 

Bibliotheek G bonusL  foetsie  Ja  soesa M  banjer J 

Benzine A  charme F  keeper E  schnitzel Du  alcohol A 

Bonnefooi F  bühne Du  team E  giraf A  cijfer A 

Portemonnaie F dictator L  kapsones J  all round E  pleite J 

Crèche F  akoestiek G  kitch Du  humeur G  exit L 

Branie J  karaf A  etage F  fair E   toilet F 

 

Sleutel 

 

A  Arabisch  E Engels   J Jiddisch   

D  Deens   F Frans   Ja Japans 

Du  Duits   G Grieks   M Maleis of Javaans 
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Zilveren TaalCompetenties                               Woordveld                                                Mijn wereld 
 

 

Binnen- en Buitenwereld 
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Blik op uw week 

ilveren TaalCompetenties                       Lees-en schrijftafel 

Blikbeschrijfdiamant                                      Mijn wereld        

Beschrijf uw week zoals hij nu is    
     

 

 

    Op  Maandag  ……………………………………………………………….. 

    Op  Dinsdag    ........................................................................................ 

    Op  Woensdag  ………………………………………………………………. 

    Op  Donderdag ……………………………………………………………… 

    Op  Vrijdag      ……………………………………………….......................   

    Op  Zaterdag   ........................................................................................  

    Op  Zondag      …………………………………………………………….....  
   

 

  Beschrijf uw favoriete dag     

 

    ..................................................................................................................................... 

   ………………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………… 
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Voorbeeld leesmap 

Blik op de week van een huisvrouw*  

 

De handen voli 

Tot in de vijftiger jaren werd het huishouden met strakke hand bestuurd. Men hield 

zich aan een vast weekrooster. Dat had ook te maken met de grote gezinnen die veel 

werk met zich meebrachten. Al jong moesten de kinderen voor en na schooltijd mee 

helpen. 

Het huishouden kostte ook veel meer tijd dan nu omdat men alles moest doen 

zonder de moderne hulpmiddelen van vandaag. De vrouwen van toen hadden er 

een fulltime baan aan! 

De weekindeling verliep voor de meeste gezinnen volgens eenzelfde patroon. Men 

wist dan ook van elkaar wanneer er een vrij moment was voor een buurpraatje of 

een bezoekje.  

Een strak weekrooster 

De werkweek zag er ongeveer zo uit: 

• Maandag: wasdag 

• Dinsdag: strijk en versteldag 

• Woensdag: keuken en toilet (badkamer als die er was) 

• Donderdag: bedden verschonen en slaapkamers goede beurt geven 

• Vrijdag: woonkamer,gang en buitenboel 

• Zaterdag: buiten harken en boodschappen doen.  

Een wasbeurt voor het hele gezin. 
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Vervolg voorbeeld leesmap 

Op maandag was het wasdag. Niet alleen werd de was gedaan, ook werd met het 

overgebleven sop nog de verschillende vloeren schoongemaakt.   

Op dinsdag werd er gestreken. Eerst 

werd het droge linnengoed vochtig 

gemaakt en ingerold. Sommige dingen 

moesten gesteven worden. Bont en wit, 

alles werd gestreken. Was iets kapot 

gegaan dan werd dit versteld. 

Op woensdag kregen de keuken en de W.C. een schoonmaakbeurt en het fornuis 

werd onder handen genomen Als men een houtfornuis had, moesten de ringen 

worden schoongemaakt en met zwarte smeer gepoetst. De kranen werden gepoetst 

en de vloeren werden gedweild. A 

Op donderdag werden de bedden  opgeschud. U herinnert zich misschien nog wel 

dat een matras uit meerdere delen bestond en elk deel werd apart opgeschud. De 

dekens werden buiten gehangen en het beddengoed werd wekelijks verschoond. 

Bovenlaken naar onder en onderlaken in de was, zo hoorde dat. De vloer werd 

dagelijks met een zwabber gereinigd maar op donderdag werd er gedweild en de 

ramen werden gezeemd. 

Op vrijdag als je als kind uit school kwam was de kans groot dat het kleed dat in de 

woonkamer op het zeil lag op de kloplat hing en dat alle stoelen in de boenwas 

waren gezet.  Ook de traploper moest er een paar keer jaar aan geloven: die werd 

van de trap gehaald en buiten geklopt. De ramen werden regelmatig van binnen en 

buiten gezeemd. 

Op zaterdag werd de tuin geharkt en de stoep geveegd. De bel bij de voordeur 

werd gepoetst. De meeste boodschappen waren al in huis. Die werden bij 

leveranciers aan de deur gekocht. De laatste boodschappen werden in huis gehaald. 

Voor het zondagse maal werd alvast de bouillon voor de soep getrokken en de 

vanillepudding gemaakt. 

Op zondag was het rustdag. Veel mensen gingen naar de kerk. Ook was er tijd voor 

familie-bezoek. Spelletjes voor het hele gezin kwamen op tafel. En er werd veel 

gewandeld.  

*iBewerkt bron InfoNu 
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Blik op de week  Uw visie 

Op internet staan deze alternatieve namen voor de dagen van de week* 

Maandag - kalmaandag  

Dinsdag - dansdag 

Woensdag - wensdag  

Donderdag - wonderdag  

Vrijdag - wijdag  

Zaterdag - schaterdag  

Zondag - zindag 

Wat vindt u van deze verzonnen namen van de dagen? 

 
 

........................................................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………   

 
 
 

 

Hoe zou u de dagen van een (ideale) week willen noemen ? 
 

 

…………………………………    ………………………………    …………………………………. 
 
 

…………………………………    ………………………………    …………………………………. 
 
 

                                                         ………………………………     
  * Bron: Leonie MiLelius van 550 Merkentweet 
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Zilveren TaalCompetenties                    Lees- en 

Kijk op de wereld    De krant lezen  

 

     Kies uit de volgende mogelijkheden:  

1. Kies een artikel dat  u interessant lijkt 

2. Kies een artikel dat bij het thema van 

deze week past 

 

 

Schrijf hier de kop van het artikel en vat kort samen waar het over gaat 

 

KOP ………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………..   

 

    

Schrijf nu uw mening over de inhoud van het artikel 

 

.................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Beoordeling: vindt u het artikel goed geschreven? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Voorbeeld Leesmap 

Trouw en ik horen een beetje bij elkaar 

Dana Ploeger–17 februari 2018    Fragment 

75 JAAR TROUW 

Ze is een van de laatste koeriersters die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog de illegale 

krant rondbrachten. Tankie Roelofs-Leppink 

(91) vond dat toen heel gewoon. Nog altijd 

leest ze ‘mijn Trouw’. 

Om een afspraak te maken met Tankie 

Roelofs-Leppink, moet eerst nauwgezet haar 

agenda worden geraadpleegd. De frêle 91-jarige dame, woonachtig in een verzorgde 

aanleunwoning in Amersfoort, krijgt iedere dag nog bezoek. Van één van haar 

dochters of van oud-leerlingen van de lagere school of de huishoudschool waar ze 

later lesgaf. En morgen komt er een voormalig vluchteling langs, die zij Nederlands 

leerde. “Heel veel vluchtelingen heb ik lesgegeven. Als ze goed konden leren, 

stoomde ik ze klaar voor de universiteit. Wat dat betreft zijn de tijden niet 

veranderd. De omstandigheden wel, maar de tijden niet.” 

Tankie Roelofs woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar ouders en drie 

zusjes in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ze ging na de mulo naar de kweekschool in 

Rotterdam. Ze was  

Ze was net achttien toen dorpsgenoot Jan Smit haar in 1944 vroeg wat brieven op te 

halen. “Doodgewoon vond ik dat. We kenden elkaar uit het dorp en ik stelde geen 

vragen. Het was voor mij geen moeite. Ik had elke dag drie vaste adressen waar ik 

langsging. En bij winkel ‘De Gouden Bril’ bracht ik bonnen en weleens vlees, daar 

zaten onderduikers.” 

In haar ondergoed 

De geheime post verstopte ze in haar ondergoed. “Op school zat ik de hele dag met 

die brieven tegen mijn buik geplakt. Natuurlijk wist ik dat wanneer ik aangehouden 

werd, het mijn einde zou kunnen betekenen. Of dat ik gemarteld zou 

kunnenworden door de Duitsers, totdat ik die adressen zou prijsgeven. Toch was ik 

nooit bang. Ja, voor onweer en dieven, maar niet voor Duitsers.” 
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Waar haalde ik toen die durf vandaan? 

Roelofs is de laatste koerierster van de originele Trouwgroep uit de 

Krimpenerwaard, de anderen zijn inmiddels overleden. De groep was lid van de 

LO, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Ze deed het koerierswerk 

samen met vijf andere vrouwen, die allen werden aangestuurd door dorpsgenoten 

Jan Smit, Guus Ideler en Klaas Slob - de vader van de huidige onderwijsminister 

Arie Slob.  

Terugblikkend vraagt Roelofs zich af waar haar durf destijds vandaan kwam. “Ik 

was al jong zelfstandig. Mijn vader was onderwijzer, maar vond voor de klas staan 

lastig. Dat gaf de nodige spanning in ons gezin; eenmaal thuis kon hij zomaar uit 

zijn slof schieten. Daardoor werden wij als kinderen vroeg weerbaar. Toch vond ik 

mijn vader een goed mens, een bijzondere man.” 

Tijdens de oorlog hielp het gezin waar het kon. Er waren onderduikers, terwijl er 

soms tegelijkertijd ook een Duitse officier in huis werd ingekwartierd. “Dan zei mijn 

moeder gewoon dat die onderduiker doof was en werd hij snel weggebracht.” 

Aangehouden 

Op een dag ging het mis en werd Tankie aangehouden. “Ik kwam van school - met 

de brieven onder mijn kleren - toen Duitse soldaten bij de Kralingse Plas stonden te 

controleren. Ik moest mijn tas openmaken. ‘Mach auf’, riepen ze. Als een soort 

wonder kwam er net een politieagent aanfietsen, die ik uit ons dorp kende. Hij 

vroeg: ‘Zit je vol?’. ‘Boordevol’, fluisterde ik. En toen zei hij: ‘Dit meisje kan wel 

door’. Hij heeft mij gered, maar ik heb daar tot op de dag van vandaag nog weleens 

nachtmerries van.” 

Aangehouden 

Op een dag ging het mis en werd Tankie aangehouden. “Ik kwam van school - met 

de brieven onder mijn kleren - toen Duitse soldaten bij de Kralingse Plas stonden te 

controleren. Ik moest mijn tas openmaken. ‘Mach auf’, riepen ze. Als een soort 

wonder kwam er net een politieagent aanfietsen, die ik uit ons dorp kende. Hij 

vroeg: ‘Zit je vol?’. ‘Boordevol’, fluisterde ik. En toen zei hij: ‘Dit meisje kan wel 

door’. Hij heeft mij gered, maar ik heb daar tot op de dag van vandaag nog weleens 

nachtmerries van.” 
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 Zilveren TaalCompetenties                    Lees- en schrijftafel Diamant                           Mijn wereld 
 

 

Positief Nieuws delen 

 

 

 

 

 

 

Een meisje van 14 jaar heeft een waterzuiveringssysteem op zonne-energie 

uitgevonden voor ontwikkelingslanden 
Toen ze kinderen in India zag drinken uit een plas stilstaand water, werd de 14 jaar 

oude Deepika Kurup uit Nashua, New Hampshire geïnspireerd om “een oplossing te 

vinden voor het watertekort in ontwikkelingslanden. 
 

Welk Positief Nieuws om te delen vindt u in de krant? 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Mijn wapenschild 
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Mijn wapenschild 

 

          

 

1. Bedenk samen waarden die belangrijk zijn om te kunnen 

samenleven in de wereld 

 

2. Vul blanco kaartjes in als u belangrijke waarden mist 

 

3. Leg de kaartjes op volgorde van belangrijkheid:  

overleg samen 

 

4. Kies 4 waarden die voor u het allerbelangrijkst zijn 

 

5. Teken 4 vlakken in het wapenschild 

 

6. Schrijf de waarden die voor u belangrijk zijn in het wapenschild 

 

7. Of teken een symbool (dier, voorwerp) dat bij de waarde past  

in de vakken 

 

8. Schrijf uw motto of een gezegde in het vierkante vak 

 

9. Presenteer uw wapenschild in de groep 
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Voorbeelden van waarden 

 

                                      Er zijn heel erg veel waarden. 

                                   Hier zijn een aantal voorbeelden: 

                                                         knip ze los zodat u een stapel krijgt. 

 Natuurlijk kunt u ook andere waarden kiezen ! 

 

Veiligheid 

 

Harmonie 

 

Vreugde 

 

Eerlijkheid 

 

Veerkracht 

 

Volharding 

 

Trots 

 

Zelfstandigheid 

 

Vrijgevigheid 

 

Geestkracht 

 

Eenvoud 

 

Gezondheid 

 

Geluk 

 

Dankbaarheid 

 

Moed 

 

Aandacht 

 

Plezier 

 

Degelijkheid 

 

Humor 

 

Trouw 

 

Wijsheid 

 

Flexibiliteit 

 

Vastberadenheid 

 

Zelfvertrouwen 

 

Acceptatie 

 

Nauwkeurigheid 

 

Voorzichtigheid 

 

Betrouwbaarheid 

 

Vrolijkheid 

 

Verbondenheid 

 

Gelijkmoedigheid 

 

Vriendschap 

 

……………………… 

 

…………………………. 

 

………………………… 

 

…………………………. 
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Verdwenen  ……………………………………               Verschenen  

                               

 

               

 

 

 

 

    

Maak samen een lijstje van ”verdwenen” voorwerpen en bespreek wat u mist 

 

    

 

 

 

 

 

        

Verschenen   

  Welk hedendaagse voorwerpen zou u niet graag willen missen ?    
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Interview  

Bespreek samen wat geluk betekent en vul dit blad met de mooiste uitspraken 

 

Geluk is  ......................................................................................................

    

Geluk is  …………………………………………………………………………….. 

 Geluk is … … … … … … … … … … … … … … .. 

Geluk is …………………………………………………………………………………………………. 

 Geluk is  .....................................................................................................

       

    Geluk is  ……………………………………………………….. 

 Geluk is … … … … … … … … … … … … … … … .. 

   Geluk is ……………………………………………………………………………. 

  

 

Alsare ontwikkeling en advies                                                                           Mijn wereld  13                                                         Zilveren TaalCompetenties 



Zilveren TaalCompetenties                      Spreek- en luistertafel Diamant                    Mijn wereld 
 

Samen praten over twee gedichten van Toon Hermans 

 

Geluk 

Geluk is geen kathedraal, 

misschien een klein kapelletje. 

Geen kermis luid en kolossaal, 

misschien een carrouselletje. 

 

Geluk is geen zomer van 

smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 

’t is hooguit ’n ballonnetje. 
                

     Wereld 

     We weten ’t allemaal, ’t is er een bende 

     ’t is er te eng, en te vijandig en te vol 

     het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende 

     op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol 

     ’t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden 

     en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld 

     maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden 

     er staan weer altijd boterbloemen in het veld 

er zijn nog immer die momenten van vervoering 

 al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief 

 tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering 

 van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief. 
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Nos nieuws lezen 

1. Kijk op het internet 
2. Type in: Nos nieuws 
3. Klik op Nos Nieuws 
4. Klik de rubriek aan die u wilt lezen 

bv.  binnenland of buitenland of sport enz. 

    

Nos journaal kijken 

1. Kijk op internet 

2. Type in: Nos journaal 

3. Kies in de rechter kolom welk 

journaal u wilt kijken en klik aan 

 

 

 

Aanbieding 4 weken gratis krant  

1. Kijk op internet 

2. Type in: gratis krant lezen 

3. Klik op Je favoriete krant  

4 weken gratis lezen 

4. Vul rechts op het scherm postcode en 

huisnummer in en klik op verder 

5. Vul naam en achternaam in en klik op 

verder 

6. Kies de krant die u 4 weken wilt lezen 

      

Proefabonnement krant 

1. Kijk op internet 

2. Type in: Proefabonnement krant 

3. Bekijk het aanbod van kranten 

4. Zou u een proefabonnement kiezen? 

5. Welk krant zou u willen lezen? 
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Films van Bert Haanstra 

1. Kijk op internet 

2. Type in: Alleman film Bert Haanstra 

3. Klik op You Tube Alleman  

Of bekijk een andere film van Bert Haanstra 

over Nederland van vroeger. 

   

 
 

Wondere Weetjes 

1. Kijk op internet 

2. Type in: 

www.wondereweetjes.nl 

3. Kies een rubriek onder aan het 

scherm: Amusement, biologie, 

geschiedenis, maatschappij, 

sport of wetenschap en klik. 

4. Kies uit de lijst en lees de meest 

Wondere verhalen. 

 

 

          

Wereld- en vaderlandse geschiedenis 

1. Kijk op internet 

2. Type in: Historiek.net 

3. Klik rechtsboven op Zoeken 

4. Type een onderwerp in 

5. En lees en kijk filmpjes of bekijk foto’s 
                

 

Ik zou wel eens willen weten… 

1. Kijk op internet 

2. Type in: You tube music 

3. Type in: Jules de Corte 

Ik zou zou wel eens willen weten 
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Wereldbal 

  

U heeft een opblaasbal in de vorm van een wereldbol nodig 

 

 Kring 

 Ga in een grote kring zitten. 

 Degene die de bal gooit noemt terwijl hij gooit de naam van een land. 

 Belangrijk is dat gooien en vangen in een snel tempo gaan. 

 Als gooien vanuit de kring niet mogelijk is kan men ook  

 om de tafel zitten  en de bal over de tafel naar elkaar toerollen. 

Variatie  

 Noem de naam van een wereldstad. 
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Wie de handschoen past trekt hem aan…… 

 

      

 

 

Handschoenen 

  
 

 

 

 

 

U kiest een handschoen.  

U mag ruilen met elkaar tot u de handschoen hebt  

die bij u past als u denkt aan vroeger.  

Om de beurt vertelt u waarom u deze handschoen graag wilde hebben. 

Als het niet gelukt is om de goede handschoen te bemachtigen  

zegt u welke handschoen u even wil lenen om uw verhaal te vertellen. 
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Labyrinth   

Een labyrinth lijkt op een doolhof, maar het grote verschil is dat men in een labyrinth zonder 

mankeren in het midden komt, terwijl men in een doolhof kan verdwalen. 

Het labyrinth staat symbool voor de levensweg. Men gaat heen en terug en weer verder. 

Onderweg heeft men de tijd om stil te staan bij alle dingen die op zijn pad komen. 

In de hele wereld bij alle culturen vindt men labyrinthen. Ook dingen in de natuur hebben vaak 

een spiraalvorm die lijkt op een labyrinth.    

  

Volg met een vinger van uw ene hand de slingerweg heen en terug. Dan doet u hetzelfde met een 

vinger van uw andere hand. Een vingeroefening om te concentreren. 

Met wie wil u uw labyrint delen? 
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Labyrinth voor …………………………… 
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