
Naam: …………………………………………………………… 

Bij de Klapkrant van september 2022 

 

1. Ziek en naar school 

Hoe heet de organisatie die ervoor zorgt dat zieke kinderen van thuis de lessen kunnen meevolgen? 

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

 

2. Dag van de vrede 

Wat betekent het zinnetje ‘Oorlog is ineens tastbaar geworden.’? 

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

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

 

3. Strappen 

Aan welke 3 werkwoorden van bewegen doet het woord ‘strappen’ je denken? 

s………………………..……………….., s…………………..…………………….. en t…………………………………..…….. 

 

4. Almaar warmer 

Welke maatregel wil de overheid nemen om in de toekomst meer water te (be)sparen? 

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

 

5. Wat een sportzomer! 

Verbind de naam van deze atleten met hun prestatie. 

 

Tim Celen  O  O goud in de tijdrit tweewielers op het WK Para cycling 

Lotte Kopecky  O  O kampioen bij de zevenkamp  

Ewoud Vromant O  O 3 ritten en de groene trui in de Ronde van Frankrijk 

Wout van Aert  O  O 2 keer goud (tijdrit en wegrit driewielers op het WK para cycling) 

Stoffel Vandoorne O  O 2 keer Europees kampioen baanwielrennen  

Nafi Thiam  O  O wereldkampioen formule E (racewagen) 

 

  



 

6. Wonderlijke machine 

Waaruit haalt je lichaam de brandstof die het nodig heeft om te werken? (3 antwoorden) 

- ………………………………………….………..…….. 

- ………………………………………….………..…….. 

- ………………………………………….………..…….. 

 

7. Hersenschade 

Wat beschermen deze delen van het skelet? 

Je schedel       ……………………………………………………………………..………. 

Je ribben en je ribbenkast      ………………………….……….. en ………………………………….. 

 

8. Kijken in je lichaam 

Welke techniek wordt gebruikt voor deze zaken? 

 Een probleem in je maag of darmen onderzoeken: ………………………………………………………………………….. 

 Controleren of alles in orde is met de baby die in de buik van de mama zit: .……………………………………. 

 Kijken of je iets gebroken hebt: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Vreemde wetten 

Welke 3 vreemde wetten bestaan echt in enkele Franse gemeenten? 

* Het is verboden ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

* Het is verboden ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

* Het is verboden ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

10. Op stap in België 

Waarom noemde Hertog Jan II de inwoners van Lier ‘schapenkoppen’? 

Omdat ze kozen voor een …………………………….……….………… en niet voor een …………..…………………………………… 

 

 

 

 

  



 

SLEUTEL 

1. Bednet 

2. Oorlog leek iets dat ver weg aan de gang is. Daar denken we anders over sinds de oorlog in 

Oekraïne. Want Oekraïne ligt in Europa. 

3. steppen, stappen of trappen 

4. Ze wil grote regenwaterputten aanleggen. 

5. Tim Celen  O      O goud in de tijdrit tweewielers op het WK Para cycling 

Lotte Kopecky  O      O kampioen bij de zevenkamp  

Ewoud Vromant O      O drie ritten en de groene trui in de Ronde van Frankrijk 

Wout van Aert  O           O 2 keer goud (tijdrit en wegrit driewielers WK para cycling) 

Stoffel Vandoorne O               O 2 keer Europees kampioen baanwielrennen  

Nafi Thiam  O      O wereldkampioen formule E (racewagen) 

6. uit voeding, sport en voldoende slaap 

7. Je schedel       je hersenen 

Je ribben en je ribbenkast      je longen en hart 

8. endoscopie – echografie – röntgenfoto  

9. Het is verboden voor ufo’s om over te vliegen of te landen. 

Het is verboden om dood te gaan. 

Het is verboden voor muggen om de zomer door te brengen. 

10. Omdat de inwoners van Lier kozen voor een veemarkt en niet voor een universiteit. Hij vond dat 

een universiteit de stad meer aanzien zou geven. 

 


