
Uitgewerkte lessuggesties

Klap – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. Een artikel uit de 
Klap-krant of een volledig nieuw artikel in de weken dat er geen Klap verschijnt. Surf naar 
www.klapkrant.be en voer de webcode van de laatste Klap in.

1. Veerkrachtig
• Sluit aan bij het artikel ‘Veerkracht’ op pag. 3.
• Motivatie

Nu de dagen opnieuw korter en donkerder worden en de 
zon zich minder laat zien, kan het belangrijk zijn om 
aandacht te besteden aan veerkracht. In deze les leren de 
kinderen wat veerkracht is, bevragen ze hun eigen 
veerkracht en ontdekken ze manieren om de eigen 
veerkracht te verhogen. Inzicht krijgen in jezelf, weten 
hoe jij reageert in bepaalde situaties en hoe het gesteld is 
met jouw veerkracht is zeer waardevol. Hoe vroeger 
kinderen zich bewust worden van hun eigen veerkracht 
en hulp vragen om deze te versterken, hoe minder we 
moeten ingrijpen als de situatie al geëscaleerd is. Bekijk 
het filmpje van Dr. Portzky over mentaal welzijn: 
www.youtube.com/watch?v=EWWzlXfFW4Q.
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les 
Nederlands, onderdeel begrijpend lezen en spreken/
luisteren of een les Sociale vaardigheden.

• Doelstellingen
- De leerlingen lezen een tekst aandachtig.
- De lln. beantwoorden vragen bij een tekst.
- De lln. vullen vragen over zichzelf in.
- De lln. beoordelen uitspraken over zichzelf.
- De lln. denken na over tegenslagen en geven ze een 
bepaald gewicht.
- De lln. bedenken manieren om hun veerkracht te 
versterken.
- De lln. bedenken manieren om anderen te helpen hun 
veerkracht te versterken.

• Werkwijze
- Instap: Laat de leerlingen een balpen met een veer in 
meebrengen naar de klas. Tijdens de instap mogen de 
kinderen de balpen demonteren en de veer uittesten. 
Laat ze manieren bedenken om zoveel mogelijk gewicht 
aan de veer te hangen, zonder dat de veer breekt.
Laat ze verwoorden waarom er aan de ene veer meer kan 
worden gehangen dan aan de andere. (goedkopere, 
kortere, minder stevige … veren)
- Kern: Vertel de leerlingen dat ‘veerkracht’ ook een 
andere betekenis heeft. Vraag iemand om dit uit te 
leggen. Geef de leerlingen de Klapkrant en lees samen 
het artikel ‘Veerkracht’. Daarna wordt opdracht 1 
klassikaal of individueel gemaakt.. De lln. kunnen 
opdracht 2 ook zelfstandig maken. Geef ze hier 
voldoende tijd voor. Laat hen dit eventueel met hun 
buur/met jou bespreken.

Hierna mogen de leerlingen tegenslagen benoemen, bv. 
een slechte toets, ouders die ruzie maken, een gebroken 
arm, geen goals gemaakt bij een voetbalmatch, ruzie 
met een vriend(in), pestgedrag … De lln. geven de 
tegenslagen die ze noteren  een zelfgekozen kleurtje. 
Naast de veer hangt een meetlat. De leerlingen moeten 
de meetlat verdelen en op die manier een ‘gewicht’ 
toekennen aan de tegenslagen in hun leven. Ze beginnen 
onderaan en voorzien het meest plaats voor de grootste 
tegenslagen. Je kan ook een klasgesprek houden. Forceer 
niemand om hier openlijk over te spreken. Geef aan dat 
de leerlingen die dit willen deze zaken ook persoonlijk 
met jou kunnen bespreken. Vervolgens mogen de 
leerlingen de positieve dingen in hun leven opsommen. 
Wat maakt de leerlingen veerkrachtig? Wat zorgt ervoor 
dat ze gelukkig zijn? Hoe kunnen ze de balans houden? 
Bij opdracht 5 bedenken de leerlingen op welke manier 
ze oog kunnen hebben voor de veerkracht van anderen 
en hoe ze anderen kunnen helpen. Bekijk klassikaal dit 
filmpje:
-  www.youtube.com/watch?v=-Zc-JwlnHk4
(www.geluksdriehoek.be)
- Slot: Bekijk dit filmpje vooraf. Breng een glazen pot, 
stenen, kiezels en zand mee.
www.youtube.com/watch?v=9PgogUKcTDM
Doe dit eerst even voor. Vertel dat de lln. aandacht 
moeten besteden aan wat écht belangrijk is en dat ze 
prioriteit en tijd moeten geven aan hun veerkracht.
Enkele interessante filmpjes over veerkracht:
-  www.youtube.com/watch?v=hUudoRtCR3E
(www.noknok.be)
-  www.youtube.com/watch?v=P8_xdE_Zixk .

2. Sparen of uitgeven?
• Sluit aan bij het artikel ‘Alles wordt duurder’ op pag. 5.
• Motivatie

We worden er de laatste tijd mee om de oren
geslagen: energieprijzen die historisch hoog staan, de
winkelwagen die almaar duurder wordt … Het is voor
iedereen puzzelen om hier en daar nog wat te besparen
op de uitgaven. In deze les willen we de leerlingen een
inkijk geven in hoe het geld ontstaan is en hoe ze zelf
spaarzaam kunnen omgaan met hun zakgeld. Deze les
sluit aan bij het vak Wereldoriëntatie, onderdeel mens en
maatschappij.
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• Doelstellingen
- De leerlingen vinden de antwoorden op vragen in een 
artikel.
- De lln. leren omgaan met geld.
- De lln. ontwikkelen een financiële zelfredzaamheid en 
zien in dat sparen nuttig is.
- De lln. richten zich op de actualiteit.
- De lln. leren omgaan met de ongelijkheid tussen 
leeftijdsgenootjes.

• Werkwijze
- Instap: Start met dit raadsel: je kan ermee ruilen, 
rekenen en sparen. Wat is het? (geld) Waarvoor heb
je geld nodig? (boodschappen, kleding, schoenen, 
schoolgerief, verlichting en verwarming, cadeautjes …) Leg 
de leerlingen uit dat dit jaar alles heel wat duurder is 
geworden. Vervolgens speel je met de leerlingen de 
weetjesquiz rond geld (opdracht 1).
- Kern: Lees samen met de leerlingen het artikel in de 
Klapkrant. Los de vragen van opdracht 2 ook klassikaal 
op. Bij de laatste twee vragen voorzie je het best zelf wat 
achtergrond, zoals wat meer uitleg over uitgaven, een 
lening, sparen, de bank. Vervolgens verdeel je de klas in 
groepen van ongeveer 4 leerlingen. In deze groepjes 
praten ze samen over zakgeld. Wijs ze vooraf op enkele 
afspraken: iedereen komt aan de beurt, we laten elkaar 
uitspreken alvorens we inpikken op wat er is gezegd, we 
luisteren naar elkaar. Spreek een gesprekstijd af. Na 
afloop noteren de lln. kort hun eigen antwoorden bij 3. 
Ga bij de verschillende groepjes langs en stimuleer waar 
het gesprek vastloopt. Weten de lln. eigenlijk hoe het idee 
van geld ontstaan is? Kijk klassikaal naar dit filmpje van 
schooltv: https://schooltv.nl/video/hoe-is-geld-ontstaan-
tegoedbonnen-van-zout-en-stukjes-metaal/Hierna vullen 
de leerlingen de ontbrekende woorden bij opdracht 4 in.
- Slot: Op het einde van de les maak je nog even tijd voor 
enkele dilemma’s. Met al het geld van de wereld op een 
onbewoond eiland of al het geld dat je ooit cadeau kreeg 
(verjaardag, nieuwjaar) teruggeven? – Geen elektriciteit 
hebben of geen water hebben? De vaak verrassende 
antwoorden van de kinderen kunnen het begin worden 
van een filosofierondje.

• Tip: Met zoutdeeg maken de leerlingen hun eigen oude 
Romeinse munten. (Zoutdeeg: de verhouding is 2 delen 
bloem, 1 deel zout en 1 deel water, plus een eetlepel
(zonnebloem-)olie per 2 kopjes bloem om het deeg zacht 
en soepel te maken). Ze tekenen eerst op papier een paar 
eenvoudige ontwerpen, waarna ze deze tekening met 
tandenstokers in het deeg prikken. De droogtijd hangt af 
van de dikte van het deeg. Bak 1 tot 3 uur in een oven van 
100 °C of laat de knutselwerkjes een dag drogen op de 
verwarming.

3. Een ei hoort erbij!
• Sluit aan bij het dossier ‘Uit het ei gekropen’ op pag. 7

t.e.m. 9.
• Motivatie

‘Alles begint met begrip’
Begrijpend luisteren is een heel effectieve manier
om het begrijpend lezen voor te bereiden. Iets goed

kunnen begrijpen is vooral een denkactiviteit omdat 
je betekenis moet kunnen geven aan de teksten die 
je hoort. Onderzoek laat zien dat leerlingen veel baat 
hebben bij een leerkracht die hardop denkend laat horen 
wat hij of zij doet om een tekst te begrijpen. Modelen 
wordt dat genoemd: hardop denken, samen oefenen en 
feedback geven. Niet alleen bij verhalende teksten kan de 
leerkracht modelen. Ook informatieve teksten lenen zich 
daarvoor. Bij het eerste artikel uit dit dossier doen we 
aan modeling.

• Doelstellingen
- De leerlingen maken kennis met luister- en 
leesstrategieën: voorspellen, nadenken over 
woordbetekenis, verbinden met voorkennis over het 
onderwerp, een schema maken.
- De lln. voorspellen de inhoud van het dossier met 
behulp van de titel en de afbeeldingen.
- De lln. vertellen wat ze al weten over het onderwerp.
- De lln. luisteren aandachtig naar de hardop voorgelezen 
tekst en naar de manier waarop de leerkracht hardop 
denkt.
- De lln. kennen de betekenis van woorden als lukraak, 
amfibie, reptiel, zoogdier, gedaanteverwisseling door die 
af te leiden uit de tekst of op te zoeken (chromebook).
- De lln. kunnen gegevens uit een tekst omzetten in een 
schema. (dieren die (geen) eieren leggen; bovenliggende 
begrippen – reptielen, insecten … – linken aan 
voorbeelden)
- De lln. weten welke dieren eieren leggen.
- De lln. verwoorden met behulp van afbeeldingen twee 
metamorfosen.
- De lln. benoemen de delen van een ei.
- De lln. weten dat er verschillende eieren zijn: vrije 
uitloop, bio-eieren of scharreleieren.

• Werkwijze
- Vooraf: Zorg voor voldoende kopieën van de 
afbeeldingen en woordkaartjes, én van het verzamelblad.
- Instap: Vertel aan de leerlingen dat je straks een tekst 
zal voorlezen en dat ze aandachtig moeten luisteren. Na 
de voorleesbeurt mogen ze vertellen wat hun opviel.
- Kern: a. Voorlezen artikel: Lees eerst de titel van het 
dossier ‘Uit het ei gekropen’. Vraag aan de leerlingen of 
ze misschien kunnen voorspellen waarover dit dossier zal 
gaan. Lees dan de titel van het eerste artikel: ‘Wie legt een 
ei?’ Denk nu luidop na: Ik denk dat vogels eieren leggen. 
Zouden er nog andere dieren zijn die eieren leggen? Ik zal 
verder moeten lezen. Lees de inleiding en de eerste alinea 
voor. Weer ga je luidop denken: Ik was niet helemaal 
juist: er zijn heel wat dieren die eieren leggen. Ook 
amfibieën (verklaren) en reptielen (verklaren) leggen 
eieren. (Zeg dat je naar de foto bij het artikel kijkt en 
vertel kort wat je daarover las.)
Hierna lees je de tussentitel ‘Plaats’ en de eerste zin van 
de volgende paragraaf. Ik lees nog eens de eerste zin: die 
was niet helemaal duidelijk. Wie wordt bedoeld met het 
woordje ‘ze’? Dat zijn de vrouwtjes. Wat betekent ‘niet 
lukraak’? Ik lees de volgende zin: Ze kiezen een goede plek, 
dus ik denk dat ze die eieren niet om het even waar zullen 
leggen. Waar leggen ze die eieren? In het water, op het 
land, in een nest.



Lees daarna op dezelfde manier ‘Temperatuur’ voor.  Sta 
stil bij de woordenschat: broeden, temperatuur, de klus 
klaren … Benoem ook de plaatsen waar ze eieren leggen 
en wie ze uitbroedt.
b.  Samen lezen: de leerlingen nemen nu het dossier 
erbij en lezen de artikels ‘Reptielen’ (pag. 7) en 
‘Uitzonderingen’ (pag. 8). Verken de artikels samen: 
titel, afbeeldingen, woordenschat.
c. Groeps- of duowerk: de leerlingen lezen. Met behulp 
van de tekst, de afbeeldingen en het verzamelblad maken 
de leerlingen een schema van wat ze gelezen hebben. In 
duo’s lossen ze de eerste drie opdrachten op. Nadat ze de 
opdrachten uitgevoerd hebben, ga je na hoe de leerlingen 
te werk zijn gegaan.(nog eens de tekst lezen, 
woordkaarten en afbeeldingen bekijken ...)

d. Ik lees: de leerlingen lezen de artikels over
gedaanteverwisselingen bij de vlinder en de kikker
individueel. Tips: video van rups tot vlinder:
www.youtube.com/watch?v=Ey9wNVSJJFs 
en video van kikkerdril tot kikker: 
https://schooltv.nl/video/van-kikkerdril-tot-kikker-
kenmerkend-voor-amfibieen 
Deze video’s kunnen de leerlingen in groepjes bekijken
wanneer ze klaar zijn met opdracht 4. 
e. Wie eerder klaar is, mag de tekst ‘Lekker’ lezen en de
opdracht maken.  

• Slot: Deel post-its uit waarop de leerlingen noteren
wat ze zeker zullen onthouden van dit dossier. Op
een andere post-it noteren ze een of meerdere zaken
waarover ze nog meer te weten willen komen.

1. Veerkrachtig
1.  a. Het betekent dat mensen zich niet snel van de wijs 

laten brengen. Ook niet als het minder gaat. – b. Optie 1: 
Sommige mensen gaan na zo’n slecht moment weer 
door. Ze willen verder doen waar ze mee bezig zijn. – 
Optie 2: Anderen blijven in de put zitten. Ze vragen zich 
af hoe het komt dat ze zoveel pech hebben. – c. Hulp 
vragen als je die nodig hebt, genoeg tijd maken voor 
vrienden en ontspanning, praten over moeilijkheden.

2.  -3. eigen antwoorden
4.  eigen antwoorden, bv. nieuwe dingen leren, leuke dingen 

met vrienden doen, lachen, mopjes vertellen, zingen, 
dansen, praten met mensen die je kan vertrouwen …

5.  bv. ABCD van veerkracht:
Attitude: Accepteer wat komt. Pas aan waar nodig! Wees 
dankbaar, laat weten wat je apprecieert.
Betekenis: Richt je op de toekomst, bepaal wat nu van 
belang is!
Connectie: Ga in verbinding met jezelf en anderen Doen: 
Blijf kleine stappen zetten en bijsturen op basis van 
inzicht.

2. Sparen of uitgeven?
1. a. de euro – b. het briefje van € 50 – c. op de nationale 

zijde is te zien welk land de munt heeft uitgegeven: bv. 
voor België staat koning Filip erop afgebeeld –
d. het muntstuk van € 0,50 is 1 mm groter – e. $ = 
Amerikaanse dollar, £ = Britse pond, ¥ = Japanse yen

2.  a. elektriciteit = de stroom die we gebruiken /
kerncentrale = een elektriciteitscentrale die elektriciteit 
opwekt met de energie die vrijkomt bij kernsplijting /
tekort = datgene wat ontbreekt / uitstel = verschuiven 
naar een later tijdstip / OCMW = instantie die zorgt 
voor het welzijn van de burgers
b. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne levert 
Rusland minder gas aan Europa. Er is meer vraag naar

gas dat van elders komt en daardoor wordt dat gas 
duurder.
c. een maximumprijs voor energie bepalen, uitstel van
betaling mogelijk maken
d. wekelijks: boodschappen, vervoer, kleding …
– maandelijks: telefoon, gas en elektriciteit, 
abonnementen, verzekering, huur, lening … – 
grote aankopen: nieuwe auto, wasmachine, fiets …
e. vaker te voet of met de fiets kleine boodschappen 
doen (besparen op brandstof), minder lang douchen 
(besparen op gas), slim boodschappen doen (met 
kortingsbonnen en promoties), de verwarming een 
graadje lager zetten …

3. eigen antwoorden
4. ruilhandel – schelpen – stukken goud en zilver –

munten – briefgeld – echtheidskenmerken – bankkaart
– geldautomaat – internetbankieren

3. Een ei hoort erbij!
1.  a. 1. lukraak – 2. de klus klaren – 3. zoogdier – 4. 

koudbloedig en schubben – 5. amfibieën
b. 1. in de zon gaan zitten – 2. in de schaduw gaan zitten

2. zie correctieblad in bijlage
3. land: a – b – c – e / water: d // vrouwtje: a – c – e (in 

buidel) / mannetje: a – c // zon: b – d
4.  a. insecten – b. 1. kop – 2. borststuk – 3. achterlijf –

4. 6 poten – c. 1. eitjes – 2.  rups – 3. pop – 4. vlinder
– d. voorjaar – eieren – in het water – kikkerdril
– kikkervisjes – voorpoten en achterpoten – staart –
longen

5. b. eigen antwoord

4. Klap Nieuwsquiz 2
1. a – 2. c – 3. a – 4. b – 5. b –
6. a – 7. b – 8. c – 9. a – 10. c

Sleutel bij de werkbladen



Veerkrachtig (1)

1. Beantwoord deze vragen. Je vindt de antwoorden in het Klap-artikel.
a. Wat betekent veerkrachtig zijn?

b. Op welke 2 manieren kan je reageren na een tegenslag?

Optie 1: 

Optie 2: 

c. Hoe kan je veerkrachtig worden?

2. Denk na over deze vragen over jezelf. Geef jezelf telkens een score.

Ik heb relaties met mensen die ik kan vertrouwen. Ik kan mijn gevoelens en impulsen controleren.

Ik heb structuur en regels thuis en in de klas. Ik weet dat fouten maken mag.

Ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik kan eens lachen om mijn foutjes.

Ik ben verantwoordelijk. Ik weet bij wie ik hulp kan vragen.

Ik ben trots op mezelf. Ik durf hulp vragen.

Ik kan goed communiceren. Ik durf nee zeggen.

Ik kan problemen oplossen. Ik doe regelmatig leuke dingen.

Heb je veel groene gezichtjes? Super! 
Heb je veel rode gezichtjes? Lees op de volgende pagina’s hoe je hieraan kan werken!
Spreek erover met vrienden of je leerkracht.
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3. Deze veer wordt uitgerokken. Als je een veer wil uitrekken, moet je er een kracht op uitoefenen.
Op de tekening zie je dat er een gewicht hangt aan de veer en dat gewicht trekt de veer naar beneden en rekt
ze ook uit. Dit kan gezien worden als een metafoor voor tegenslagen waarmee we te maken krijgen en die ons
figuurlijk naar beneden halen.

Noteer in het kader tegenslagen waar jij triestig van wordt. 
Geef ze dan een kleurtje. Geef ze nadien een bepaald gewicht op de lat.

4. Wat maakt jou veerkrachtig? Noteer hier enkele zaken!

5. Hoe kan jij anderen helpen om veerkrachtiger te worden?

TEGENSLAGEN KLEUR

Veerkrachtig (2)
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Noteer tips die je
 anderen kan geven! 



Sparen of uitgeven? (1)

1. Weetjesquiz

a. Met welke munteenheid betalen we in België?

b. Welk bankbiljet is in België het meest in omloop?

c. Hoe kan je zien uit welk land een euromuntstuk komt?

d. Welk muntstuk is groter: € 1 of 50 cent?

e. Voor euro gebruiken we het symbool €.
Voor welke munten gebruiken we $, £ en ¥?

2. Heb je het Klap-artikel goed gelezen? Beantwoord deze vragen.
Let wel: je vindt niet alle antwoorden letterlijk in het Klap-artikel.
a. Wat betekenen deze woorden?
Verbind juist met elkaar.

b. Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen voor elektriciteit, gas en stookolie?

c. Aan welke oplossingen denkt de overheid om de prijsstijgingen tegen te gaan?

elektriciteit  •

kerncentrale  •

tekort  •

uitstel  •

OCMW  •

• instantie die zorgt voor het welzijn van de burgers

• datgene wat ontbreekt

• een elektriciteitscentrale die elektriciteit opwekt
met de energie die vrijkomt bij kernsplijting

• de stroom die we gebruiken

• verschuiven naar een later tijdstip
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d. Welke uitgaven heb je als gezin?

E wekelijks: 

E maandelijks: 

E grote aankopen: 

e. Noem 2 manieren hoe je als gezin kan besparen.

3. Zakgeld: groepsgesprek. 
Vul nadien de vragen in.
• Krijg je zakgeld?

 Ja, ga door naar a, b, c, d en g.

 Nee, ga door naar e, f en g.

a. Hoeveel zakgeld krijg je?

b. Waar spaar je voor of wil je voor sparen?

c. Bedenk 3 manieren om je zakgeld sneller te laten ‘groeien’.

1. 

2. 

3. 

d. Heb je afspraken met je ouder(s) gemaakt over wat je wel of niet mag kopen van je zakgeld?

 Welke? 

e. Zou je graag zakgeld willen? Waarom wel (niet)?

f. Wat zou je met je eerste zakgeld kopen?

g. Is alles in het leven met geld te koop?

Sparen of uitgeven? (2)
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4. Even terug in de tijd.
Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit:

briefgeld – geldautomaat – echtheidskenmerken – stukken goud en zilver – ruilhandel 

schelpen – munten – bankkaart – internetbankieren

Vroeger, lang voor het geld bestond, gingen mensen voorwerpen met elkaar ruilen. Dit fenomeen noemen we

. Maar omdat ruilen met grote voorwerpen niet altijd gemakkelijk was, 

begon men met andere, kleinere voorwerpen te ruilen. Mensen begonnen 

te gebruiken als geld. Later gingen ze ook  gebruiken. Maar omdat er vaak 

discussies ontstonden, werden de  met een vaste waarde ingevoerd. Op de 

munten stond vaak het hoofd van de koning of leider afgebeeld. Omdat munten niet altijd even handig waren,

werd het  ingevoerd. Dat is vandaag de dag heel erg beveiligd om het

namaken ervan tegen te gaan.  maken het vervalsen van biljetten moeilijk.

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van een  en kunnen mensen

geld afhalen aan de . Sinds de uitvinding van het internet kan je ook

.

5. Even terugkijken op de les

Ik kan vlot vragen beantwoorden bij een gelezen artikel.

Ik kan begrippen m.b.t geld uitleggen (uitgaven, sparen, ruilen, lenen).

Ik kan in groepsgesprekken zowel aan het woord komen 
als de juiste luisterhouding aannemen.

Ik kan de geschiedenis van het geld weergeven.

Sparen of uitgeven? (3)
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Een ei hoort erbij! (1)

1. a. Luister aandachtig naar de voorgelezen tekst.
Noteer de woorden die ik herhaalde bij de juiste verklaring of vul de verklaring aan.

1.   2.   3.

4. reptielen   5. 

b. Lees nu zelf de artikels ‘Reptielen’ (pag. 7) en ‘Uitzonderingen’ (pag. 8).
Wat moet een reptiel doen opdat hij het warmer of kouder zou krijgen?

1. warmer:

2. kouder:

2. Lees alle artikels op pag. 7 en 8.
Plak dan de afbeeldingen en woordkaarten op de juiste plaats op het verzamelblad.

3. Waar worden de eieren gelegd?
Wie broedt ze uit?
Zet een kruisje in de juiste kolom.

LAND WATER
WIE BROEDT DE EIEREN UIT?
vrouwtje – mannetje – de zon

a. Pinguïn

b. Krokodil

c. Ooievaar

d. Pad

e. Mierenegel
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zomaar, willekeurig

koudbloedig
land en water 
gladde, naakte huid 
gedaanteverwisseling

in orde brengen,
opknappen, oplossen

Een dier dat wordt geboren uit 
de buik van de moeder.



4. Gedaanteverwisselingen

a. Vlinders behoren tot de groep van de  , net zoals de mug, de vlieg, de bij …
b. Hoe herken je deze dieren?

c. Lees het artikel ‘Van rups tot vlinder’.
Vul dan dit schema aan.

Een ei hoort erbij! (2)
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2: 

3: 

4. 

1: 

2: 

3: 

4. 

d. Lees het artikel ‘Kikkerdril’.
Vul in deze tekst de ontbrekende woorden in. Omkring ze ook in het Klap-artikel.

De vrouwtjeskikker legt in (wanneer?)  (wat?) 

(waar?)  . Die noemen we  . 

De eitjes groeien uit tot  . 

Na een zestal weken krijgen ze   en   . 

 Hun  verdwijnt. 

Ook krijgen ze  om boven water te kunnen ademen.

5. Een lekker eitje!
a. Zet de cijfers op de juiste plaats bij het ei:

1. schaal – 2: eiwit – 3. eierdooier

b. Welke eieren kies jij?
Eieren van kippen met vrije uitloop, bio-eieren of scharreleieren?

Ik kies 

omdat 

4.

3.

2.

1.



Sluit aan bij de Klapkrant van oktober 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wanneer vindt de Week van het Bos plaats?
a. van 9 tot 16 oktober
b. van 10 tot 16 oktober
c. van 10 tot 17 oktober

2. Wat betekent vintage?
a. cool
b. versleten
c. tweedehands

3. Hoe heet de dichter die het gedicht ‘Drempelvrees’ schreef?
a. Mustafa Kör
b. Mufasa Kör
c. Mufasa Kor

4. Wat is het OCMW?
a. Een dienst van de overheid die kinderen helpt die problemen hebben op school.
b. Een dienst van de overheid die mensen helpt als ze het moeilijk hebben.
c. Een dienst van de overheid die mensen helpt als ze net uit de gevangenis komen.

5. Welke stelling is juist?
a. Reptielen zijn warmbloedige dieren.
b. Reptielen zijn koudbloedige dieren.
c. Reptielen zijn warm- én koudbloedige dieren.

6. Welk dier is een zoogdier maar legt toch eieren?
a. het vogelbekdier
b. de dolfijn
c. de giraf

7. Wat is Stray?
a. Een nieuwe film over katten en honden.
b. Een nieuw videospel met in de hoofdrol een kat.
c. Een nieuwe serie met in de hoofdrol een hond.

8. Hoe lang regeerde koningin Elizabeth II over het Verenigd Koninkrijk?
a. 60 jaar
b. 65 jaar
c. 70 jaar

9. Hoe kan je je huis isoleren?
a. Met een dikke laag wol onder het dak en een speciaal soort schuim achter de bakstenen muur.
b. Met een dikke laag wol onder het dak en zakken met stro achter de bakstenen muur.
c. Met zakken met stro onder het dak en een dikke laag wol achter de bakstenen muur.

10. Wat kan je in Aalst vangen tijdens carnaval?
a. een zilveren ajuin
b. een gouden lepel
c. een gouden ajuin

Klap nieuwsquiz 2
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INSECTEN

REPTIELEN

AMFIBIEËN

VOGELS

ZOOGDIEREN
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ZOOGDIEREN

DIEREN DIE EIEREN LEGGEN

DIEREN DIE GEEN EIEREN LEGGEN
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