
 

   Naam: ______________________________________ 

 

Bij het Klap-magazine van januari 2020  

1. Wat is SLAMPOETRY? Leg kort uit. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Korte vraagjes 

a. Hoe heet het boek van de maand? ________   _______________    ____________________ 

b. Op welke website kan je uitzoeken of een medicijn beschikbaar is? www._______   __________.be 

 

3. ‘Dieren in de winter’. Vul aan. 

Vogels die naar het zuiden trekken omdat ze hier in de winter te weinig voedsel vinden, noemen we 

___________________________ 

Vogels die hier blijven overwinteren, noemen we __________________________ 

Er zijn dieren die een winterslaap doen, bv. de _______________________ 

Andere dieren houden een winterrust, bv. de _______________________ 

 

4. Vul aan met deze getallen:  200 – 30 – 25 – 17 -150 – 3 – 300 

Zoek in het interview met David Wilssens op pag. 10.  

Strooiwagens rukken uit als de politie een sein geeft.  De coördinator belt dan ______________ 

chauffeurs op.  Die vertrekken ______________ minuten later vanuit het magazijn. 

In Sint-Niklaas worden _______________ kilometer straten gestrooid, en dat in minder dan 

_____________ uur.  Ook de fietsers worden niet vergeten: ______________ km fietspaden worden 



 

aangepakt. 

Per strooironde wordt er ______________ ton zout en ______________ liter pekel gebruikt. Pekel is 

een oplossing van zout en water, en is ook beter voor de natuur. 

 

5. Leg uit wat DOPING is. Het staat in het stukje ‘Rusland uitgesloten’ op pag. 12. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. 2019 - Het jaar van het protest 

Je krijgt telkens een tip. Vul jij het woord aan waarvoor of waartegen geprotesteerd werd? 

a. Over heel de wereld staakten jongeren voor een betere toekomst.  Ze willen dat er meer gedaan 

wordt voor het  ____________________________ 

b. In Frankrijk (gele hesjes), maar ook in België kwamen heel wat mensen op straat.  Ze vinden  dat 

de regering te veel ______________________ invoert. 

    

7. Verbind elk land met de juiste eettraditie op oudejaar. 

Nederland  0   0 12 druiven  

     0 wafels 

Spanje  0   0 oliebollen  

 

 

 

8. Geef 3 activiteiten die je in de Hoge Venen kan doen als het gesneeuwd heeft. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


