
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 websleutel van de laatste Klap in.

1. Verken je Klap
• Sluit aan bij de volledige Klap-krant.
• Motivatie
 Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe jaargang 

van de Klapkrant. Het actuamagazine voor kinderen is 
ondertussen aan zijn 30ste jaargang begonnen. Voor de 
leerlingen van het derde leerjaar is het magazine hele-
maal nieuw. De leerlingen van het vierde leerjaar merken 
enkele nieuwe rubrieken en wijzigingen in de lay-out op. 
Aan de hand van deze lesactiviteit ontdekken de leerlin-
gen de verschillende rubrieken in de krant. Zo worden 
ze dit gewoon voor de komende kranten.

• Doelstellingen
 - De leerlingen ontdekken dat nieuws in een krant geor-

dend is in verschillende rubrieken.
 - De lln. kunnen gericht en strategisch zoeken in een 

krant.
 - De lln. ontdekken op de website van Klap de rubrieken 

die bij het magazine horen.
 - De lln. kunnen op een eerlijke manier deelnemen aan 

een groepsspel.
• Werkwijze
 - Vooraf: Bij deze activiteit wordt er vanuit gegaan dat 

elke leerling beschikt over de Klapkrant. Indien dit niet 
zo is, pas dan de organisatie aan in functie van het aan-
tal beschikbare kranten.

 Zorg vooraf voor voldoende kopieën van werkblad 2 
(zoekwedstrijd) en de sleutel (van beide evenveel als het 
aantal groepjes dat aan de slag zal gaan).

 Start de activiteit met het eerste nummer van de Klap-
krant. Knoop een gesprek aan over de functie van 
kranten in de samenleving (overbrengen van nieuws dat 
gecheckt is op waarheid, dus geen fake news) en over het 
gevarieerd aanbod van onderwerpen in een krant (op die 
manier is er voor elk wat wils). Daarna laat je de leerlin-
gen een tijdje vrij bladeren in de Klapkrant. Vervolg met 
een klasgesprek dat leidt tot de conclusie dat items in een 
krant geordend zijn (en niet zomaar door elkaar staan). 
Verwijs ook naar de website en licht enkele pagina’s toe 
die aansluiten bij deze Klapkrant: bv. de poll, het filmpje, 
de kaarten, de moeilijke woorden, de oplossing van het 
woordraadsel. Dan gaan de leerlingen per twee aan de 
slag met het eerste werkblad. Dit wordt gevolgd door een 
korte klassikale bespreking. 

 Verdeel daarna de klas in groepjes voor het zoekspel. 
Bezorg de groepjes de vragenkaartjes en de sleutel (voor 
de spelleider). Ieder groepje leest de opdracht van het 

spel (werkblad 2). Eén leerling legt het spel nog eens 
klassikaal uit. Indien er geen vragen meer zijn, kunnen 
de groepjes aan de slag.

• Tip
 Surf elke dinsdagnamiddag naar www.klapkrant.be 

voor het nieuwe ‘Artikel van de week’. Dit brengen we 
enkel voor de abonnees van Klap. Moedig de leerlingen 
aan om telkens deel te nemen aan de quiz en de poll. 
Vergeet ook de wedstrijd niet. Omdat Klap dit jaar 30 
jaar bestaat, willen we nog meer wedstrijden organiseren 
dan vorig jaar. En ook de leesbeesten komen aan hun 
trekken. Op de pagina Leesvoer vind je elke maand een 
fragment uit een ander boek. 

2. Spring maar achterop mijn fiets
• Sluit aan bij het artikels 'Ruimte om te strappen' op pag. 

2 en ‘Druk bij de fietsenmaker’ op pag. 4.
• Motivatie
 Wanneer het schooljaar start, is het weer drukker in het 

verkeer. Veel kinderen gaan met de fiets naar school, 
waarvan een deel voor het eerst. Dan is het heel belang-
rijk om de verkeersregels van de fietser aan te halen of 
te herhalen. Ook het regelmatige onderhoud van de fiets 
kan je in de kijker zetten. Weten de leerlingen trouwens 
dat er al meer dan 200 jaar ‘gefietst’ wordt? De werkbla-
den kunnen gebruikt worden in een les Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
 - De leerlingen benoemen enkele onderdelen van de fiets. 
 - De lln. benoemen verschillende soorten fietsen.
 - De lln. plaatsen de ontwikkeling van loopfiets tot mo-

derne fiets in chronologische volgorde. 
 - De lln. onderscheiden en bespreken drie verkeersbor-

den voor de fietser. 
 - De lln. kunnen samenwerken.
• Werkwijze
 Breng je eigen fiets mee of vraag de fiets van een leerling 

uit de klas en plaats hem vooraan.
 - Instap: Hang verspreid in de klas 20 post-its op waarop 

je de naam van een fietsonderdeel schreef (zie opdracht 2 
van het werkblad). Vraag de leerlingen of ze het juiste on-
derdeel op de fiets kunnen komen kleven. Bespreek dan 
samen waarvoor het fietsonderdeel van belang is en/of 
wat het doet. Vraag de leerlingen ook of ze vaak fietsen. 
Waarom fietsen ze? Wat maakt fietsen leuk, of niet leuk? 

 - Kern: Lees de twee artikels over fietsen klassikaal: 

bij KLAP, het onafhankelijke nieuwsmagazine voor kinderen
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‘Ruimte om te strappen’ (pag. 2) en ‘Druk bij de fietsen-
maker’ (pag. 4). Bekijk vervolgens klassikaal dit filmpje: 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-elektrische-
fiets/#q=%22fiets%22 Hierin komt een kort stukje over 
de geschiedenis van de fiets (vanaf 2’12 tot 3’57). Deze 
info hebben de leerlingen nodig voor opdracht 4.

 Zet de leerlingen vervolgens in heterogene duo’s aan het 
werk. Hierbij moeten de leerlingen met elkaar samen-
werken om de opdrachten tot een goed einde te brengen. 
Spreek een werktijd af waarbinnen de taak klaar moet 
zijn en voorzie ook de nodige opzoekmaterialen.

 Begeleid die groepjes die vast komen te zitten bij een op-
dracht. 

 - Slot: Wanneer de werktijd is afgelopen, worden alle 
vragen klassikaal gecontroleerd. Je maakt ook even tijd 
om te reflecteren over wat de lln. van deze opdrachten 
vonden. Wat liep er goed? Wat liep minder vlot? Was er 
voldoende tijd? Welke opdracht heeft hun het meest ge-
boeid? Wat is hun ultieme fietstip? 

• Tip: Laat de leerlingen op een afgesproken dag hun fiets 
meebrengen en hou een fietsenpoetsdag. De leerlingen 
moeten zelf hun fiets poetsen, de ketting smeren en de 
banden oppompen. Nadien kan je op de speelplaats een 
fietsparcours opstellen waarbij de leerlingen hun fiets-
vaardigheden kunnen oefenen. 

3. Waar is dat feestje?
• Sluit aan bij het dossier ‘Feesten maar!’ op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie 

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Een luchtig onder-
werp in deze angstige tijden. Er werd de laatste maanden 
heel vaak over corona gepraat, we mogen niet vergeten 
om het ook over leuke dingen te hebben. Tijdens deze 
les maken de leerlingen onder meer kennis met het Sui-
kerfeest en Divali. Ze ontdekken hoe hennatatoeages 
gemaakt worden. En ze leren de wettelijke feestdagen 
van België kennen. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les Mens en maatschappij of Godsdienst/
Zedenleer.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten waar het woord ‘feestvarken’ van-

daan komt.
 - De lln. kennen de wettelijke feestdagen (en hun data) 

in België.
 - De lln. weten hoe men hennatatoeages aanbrengt.
 - De lln. kunnen iets meer vertellen over het Suikerfeest 

en Divali.
 - De lln. zijn bereid zich in te zetten bij de organisatie 

van een klasfeest.
• Werkwijze
 - Vooraf: Alle leerlingen brengen een voorwerp mee naar 

de klas dat verwijst naar een feest (geboortekaartje, uit-
nodiging huwelijksfeest, verjaardagsgeschenk, kerstbal, 
nieuwjaarskaart, foto’s communie/lentefeest …).

 - Instap: De leerkracht speelt het liedje Waar is dat feest-
je? van de Pitaboys: 
https://www.youtube.com/watch?v=SWDcseOzZSc. 
Hierna volgt een kringgesprek. De leerlingen tonen om 
de beurt het voorwerp dat ze hebben meegebracht en 
vertellen naar welk feest het verwijst. De andere leerlin-
gen mogen vragen stellen als ze dit willen. Maak twee 
kolommen op het bord. Boven de eerste schrijf je de titel 
‘Jaarlijks feest’ en boven de tweede ‘Eenmalig feest’. Alle 
feesten die door de leerlingen worden aangebracht, wor-
den in de juiste kolom genoteerd. Bv. Kerstmis, Pasen, 
Nieuwjaar, verjaardag bij ‘Jaarlijks feest’ en geboorte-
feest, huwelijksfeest, Lentefeest bij ‘Eenmalig feest’.

 - Kern: Het dossier ‘Feesten maar!’ op pag. 7 t.e.m. 9 van 
Klap wordt klassikaal gelezen en indien nodig verduide-
lijkt. De leerlingen mogen vrij reageren. Vervolgens wor-
den de werkbladen in duo’s opgelost. Wanneer iedereen 
klaar is met de werkbladen volgt een klassikale bespre-
king. 

 - Achteraf: Een feest organiseren in de klas (bv. op 
vrijdagnamiddag). Het thema voor het feest wordt klas-
sikaal besproken en beslist. Daarna wordt de klas in 
verschillende groepjes verdeeld. Elk groepje heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Groep 1: de klas versieren; 
Groep 2: hapjes en drankjes; Groep 3: muziek; Groep 4: 
dresscode (welke kledij) en Groep 5: spelletjes.



1. Verken je Klap
1. pagina 15 – pagina’s 6 en 11 – pagina’s 2-3 – pagina 16 

– pagina’s 12-13 – pagina 14 – pagina’s 4-5 – pagina’s 
7-8-9 

 a. pagina’s 12-13 / b. pagina’s 4-5 / c. Feesten maar! /  
d. pagina 14 / e. Uitvindingen / f. pagina 15 /  
g. pagina 15 / h. 1. b – 2. e – 3. d – 4. c – 5. a

2. 1. 30
 2. Ze verwijzen naar de pagina waarop je een artikel 

vindt. Ze maken de lezer nieuwsgierig naar bepaalde ar-
tikels.

 3. Bij de foto van de dino’s staat een verkeerde pagina. Er 
moest verwezen worden naar pagina 13, waar je het arti-
kel ‘Nieuwe dinosoort ontdekt’ vindt. De Klap wordt erg 
aandachtig nagelezen. Toch kan het zijn dat er nog een 
foutje in staat! Dit gebeurt echter zelden.

3. de poll, een filmpje dat aansluit bij een artikel, de uitleg 
van de moeilijke woorden, de geografische kaarten, de 
oplossing van het woordraadsel

4. Sleutel van het zoekspel
 Zie onderaan deze pagina

2. Spring maar achterop mijn fiets
1. eigen antwoorden
2. 

13.

11.

1.

14. 15.

6.

3.
2.

4.

16.
19.

9.

12.

20.

5.
7.

18.
10.

17.

8.

3. a. tandem – b. mountainbike – c. plooifiets – d. eenwie-
ler – e. bakfiets – f. e-bike of elektrische fiets

4. de draisine of loopfiets + d + 1816
 de vélocipède + a + 1860

 de hoge bi + b + 1870
 de moderne fiets + c + sinds eind 19de eeuw
5. a. verplicht fietspad – oversteekplaats voor fietsers – 

fietsstraat: hier heb je als fietser steeds voorrang op de 
auto’s

 b. juist – juist – fout – juist – fout 
6. eigen antwoord

3. Waar is dat feestje?
1. de jarige
 Hij is de persoon die in het middelpunt van de belang-

stelling staat. Hij is degene die verwend wordt met lek-
ker eten en cadeautjes. 

 Wanneer het feest was in de middeleeuwen stond er een 
dier in het middelpunt van de belangstelling. Dit dier 
werd geroosterd aan een spit, vaak op het midden van 
het plein. Alle aanwezigen kregen een stuk. Het was toen 
helemaal niet fijn om het feestvarken te zijn.

2. Nieuwjaar: 1 januari – Paasmaandag: 13 april – Dag van 
de Arbeid: 1 mei – Onze Lieve Heer Hemelvaart: 21 mei 
– Pinkstermaandag: 1 juni – Nationale feestdag: 21 juli 
– Onze Lieve Vrouw Hemelvaart: 15 augustus - Aller-
heiligen: 1 november – Wapenstilstand: 11 november – 
Kerstmis: 25 december

3. Marokkaans huwelijk
4. hennaplant – bladeren – poeder – citroensap – pasta 

– hennatatoeages – spuit – huid – kriebelt – inwerken – 
krabben – tijdelijke

5. Er worden veel zoetigheden gegeten. – na de ramadan 
(vastentijd voor de moslims) – drie dagen – om samen te 
bidden – Samen lekker eten met de hele familie (vooral 
zoetigheden). – een zoet koekje – Moslims kopen graag 
nieuwe kledij voor het Suikerfeest. – Familieleden kopen 
cadeautjes voor elkaar.

6. wassen – khir – Divali – je hoort erbij
7. cadeautjes en hapjes

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

Sleutel bij de werkbladen

Sleutel van het zoekspel
1. 18 september 2020
2. van 7 tot 11 september 2020
3. Wout van Aert
4. 5 dagen na elkaar meer dan 25 °C, waarvan drie dagen meer dan 30 °C
5. Divali
6. kerkmis
7. De Druivelaar
8. 117 jaar
9. Beiroet
10. Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, India
11. Den Haag
12. Verenigd Koninkrijk
13. 1931
14. Jean-Joseph Merlin
15. Nele Declercq



1. Klap-rubrieken
 In de Klapkrant vind je onderstaande rubrieken.
 Noteer de juiste pagina of pagina’s bij elke rubriek.

 Ï Strip en spel Pagina  Ï Over de wereld  Pagina 

 Ï Poster Pagina  Ï Ik maak Pagina 

 Ï Samen met anderen Pagina  Ï In ons land Pagina 

 Ï ‘Made in Belgium’ Pagina  Ï Dossier Pagina 
 

 a. Op welke pagina’s vind je actueel nieuws uit het buitenland? 

 b. Op welk pagina’s vind je actueel nieuws uit het binnenland? 

 c. Waarover gaat het dossier in deze Klapkrant? 

 d. Op welke pagina zou een knutsel- of kookopdracht kunnen staan? 

 e. De rubriek ‘Made in Belgium’ gaat over Belgische 

 f. Een kruiswoordraadsel vind je op pagina 

 g. Op welke pagina lees je iets over de uitgeverij en de mensen die meewerken aan deze krant? 

 h. Verbind de rubrieken met het passende icoontje.

2. Voorpagina
 1. Hoeveel jaar bestaat Klap al?  jaar

 2. Wat is de bedoeling van de kleine foto’s op de voorpagina?

 

 

 3. Er is een foutje gebeurd bij één van de foto’s. Merk jij de fout op?

 

 

3. www.klapkrant.be
 Op pag. 4, 5, 8 en 14 wordt verwezen naar de Klap-site.
 Wat vind je onder meer terug op deze site?

 

 

1. Strip en spel 2. Samen met anderen

3. Over de wereld
4. In ons land

5. Dossier

Verken je Klap (1)

a.

b.

c.
d.

e.



Verken je Klap (2)

4. Zoekwedstrijd
 Speel het spel met één spelleider en drie of vier deelnemers.
 De spelleider heeft een Klapkrant en de oplossingssleutel.
 Elke deelnemer heeft een Klapkrant. 
 Leg de vijftien kaartjes omgekeerd op een stapeltje in het midden.
 De spelleider neemt een kaartje van de stapel en leest de vraag.
 Alle leerlingen zoeken om het snelst het antwoord in Klap.
 De leerling die het eerst correct antwoordt op de vraag, krijgt een punt van de spelleider.



Op welke
datum vindt de 

Strapdag plaats? 

Wanneer spreken 
we van een hittegolf? 

Wat is de naam 
van de jaarlijkse 

scheurkalender die al 
105 jaar bestaat?

Welke vier landen
zijn het zwaarst
getroffen door 

het coronavirus? 

In welk jaar 
werd de eerste

balpen gemaakt?

Wanneer valt 
de Week van 
de Letters? 

Hoe heet 
het lichtjesfeest

in India? 

Hou oud is de oudste
levende persoon 

op de wereld?

In welke Nederlandse stad
werd een fietsenstalling 

voor 8 000 fietsen
geopend? 

Hoe heet de 
Belgische uitvinder 

van de rolschaatsen? 

Wie won 
de wielerwedstrijd 

Milaan – San Remo? 

Van welk woord 
komt het woord

‘kermis’?

In welke stad vond op 
4 augustus een ver-

schrikkelijke ontploffing 
plaats in de haven? 

In welk land
werd een nieuwe 

dinosoort ontdekt?

Hoe heet de 
eindredacteur 

van de Klapkrant?

1.

4.

7.

10.

13.

2.

5.

8.

11.

14.

3.

6.

9.

12.

15.



1. Vul aan.
 Ik fiets …

2. De delen van een fiets.
 Vul de nummers aan op de tekening.

 

3. Soorten fietsen heb je in alle maten en gewichten. 
 Ken je de naam?

 a. Een fiets voor twee personen: 

 b. Een terreinfiets om op onverharde wegen of paden te fietsen: 

 c. Een fiets die je makkelijk mee kan nemen op het openbaar vervoer: 

 d. Een fiets waarop je moet balanceren, op één wiel: 

 e. Een fiets waarmee je makkelijk kinderen of goederen kan vervoeren: 

 f. Een fiets waarmee je makkelijk grote afstanden kan afleggen: 

Spring maar achterop mijn     (1)

1. het zadel 
2. de bel 
3. het stuur 
4. het voorlicht (wit)
5. de pedaal of de trapper 
6. de rem
7. de ketting

8. het achterlicht (rood) 
9. het voorwiel
10. het achterwiel
11. de bagagedrager
12. de spaken
13. de rode reflector
14. het fietsframe

15. de pomp
16. de witte reflector
17. de wielreflector
18. het ventiel
19. de dynamo
20. de kettingkast

  elke dag.  elke week.  af en toe.  nooit.

 Ik fiets meestal naar 

 Ik zou graag eens met de fiets naar  fietsen.

 Ik vind fietsen: 



4. Je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil, maar de fiets waarmee je elke dag naar school rijdt,
 bestaat al meer dan 100 jaar. En voor de voorlopers van de fiets moet je nog verder terug.
 Verbind elke prent met de juiste naam en kenmerken.

5. Veilig in het verkeer met de fiets.
 a. Wat betekenen deze fietsborden? Noteer kort.

 

 b. Geef aan of deze uitspraken juist of fout zijn.

 Ï Op het zebrapad oversteken doe je met de fiets aan de hand.  juist   fout

 Ï Het is aan te raden om een fietshelm te dragen. juist   fout

 Ï Je hebt twee soorten fietsen: dag- en nachtfietsen. juist   fout

 Ï De witte en rode reflector zijn verplicht. juist   fout

 Ï Steek gerust oortjes met je favoriete muziek in als je fietst. juist   fout

6. Even terugkijken op de les:

 Ï Ik vond het interessant om de fiets door de geschiedenis heen te zien groeien.     
 Ï Het samenwerken verliep vlot.     
 Ï Ik weet hoe ikzelf als fietser veilig in het verkeer kan en moet bewegen.      
 Ï Dit was een interessante fietsles.      

de vélocipède •

de draisine of loopfiets •

de hoge bi •

de moderne fiets •

• 1816, genoemd naar zijn uitvinder 
baron Von Drais, een houten loop-
fiets met stuurmechanisme, zonder 
remmen

• sinds eind 19de eeuw, wielen wor-
den aangedreven met een ketting, 
metalen frame, wielen zijn even 
groot, luchtdichte banden

• 1870, heel groot voorwiel waardoor 
je sneller vooruit kwam, pedalen 
nog steeds aan voorwiel

• 1860, ook bottenrammelaar ge-
noemd, trappers aan voorwiel, eerst 
in hout en later in ijzer, door Ernest 
Michaux

a.

b.

c.

d.

Spring maar achterop mijn     (2)



Waar is dat feestje? (1) 

1. Wie is het feestvarken? 

 Waarom noemen we deze persoon een feestvarken? 

 

 

 Wie werd vroeger aangeduid met dit woord?

 

 

2. België kent tien wettelijke feestdagen. 
 Op die dag moeten de meeste mensen niet werken; ze hebben dan een dagje vrij. 
 Geef elke feestdag en de datum waarop hij plaatsvindt dezelfde kleur.

3. Welke twee zaken kom je te weten over het Marokkaans huwelijk?

 

 

4. Bekijk dit filmpje en vul daarna in de tekst de ontbrekende woorden in. 
 https://schooltv.nl/video/tatoeages–gemaakt–met–henna–van–plant–tot–huidversiering/#q=%22henna%22
 Tip: Je kan de woorden kiezen uit het kader.

  

In warme, droge landen groeit de  . De 

 van de plant worden gedroogd en vermalen tot  . Als je het poeder met water,

 suiker en  mengt, krijg je een soort  . Met die pasta worden

  gemaakt. Met een soort 

 wordt de pasta aangebracht op de  . Dat doet geen pijn, het  alleen.

 De henna moet even  en daarna kan je hem er gewoon af  .

 Je houdt een  tatoeage over.

WETTELIJKE FEESTDAGEN DATUMS IN 2020

Nieuwjaar 25 december

Paasmaandag 11 november

Dag van de Arbeid 1 november

Onze Lieve Heer Hemelvaart 15 augustus

Pinkstermaandag 21 juli

Nationale feestdag 1 juni

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 21 mei

Allerheiligen 1 mei

Wapenstilstand 13 april

Kerstmis 1 januari

tijdelijke – krabben – inwerken – kriebelt – hennatatoeage
spuit – pasta – poeder – citroensap – bladeren – hennaplant – huid



5. Suikerfeest
 Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Jib5nXGWH–M
 Los daarna de vragen op. 

 Hoe komt het Suikerfeest aan zijn naam?

 

 Wanneer vindt het Suikerfeest plaats?

 

 Hoe lang duurt het Suikerfeest?

 

 Waarom gaan de mensen tijdens het Suikerfeest naar de moskee?

 

 Wat doen de moslims hierna?

 

 Wat is baklava?

 

 Hoe merken kledingwinkels dat het Suikerfeest eraan komt?

 

 Wat vinden kinderen erg leuk aan het Suikerfeest? 

 

6. Het lichtjesfeest
 Bekijk het filmpje en verbind daarna elke afbeelding met het juiste vakje.
 https://www.youtube.com/watch?v=V19SQ2Tqnt0

Waar is dat feestje? (2) 

khir

wassen

je hoort erbij

Divali



Waar is dat feestje? (3) 

7. Woordenzoeker
 Zoek de woorden uit het kader in het rooster en doorstreep ze. 
 Met de overgebleven letters kan je feestelijke woorden vormen.

 

K C N O L L A B

IJ E D I V A L I

L G R T S E E F

E I O S A D E A

W R T T T J E S

U A E N O M H A

H J P J E F I S

P A A S H A A S

Kerstmis – huwelijk – Divali – feest – jarige – ballon – paashaas – foto

Christm as Gifts

Christm as Gifts

Christm as Gifts



Sluit aan bij de Klapkrant van september 2020.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wanneer vindt de Strapdag dit jaar plaats? (pag. 2)
  a. op 10 september
  b. op 18 september
  c. op 1 oktober

2. Uit welk werelddeel komen alpaca’s oorspronkelijk? (pag. 3)
  a. uit Europa
  b. uit Noord-Amerika
  c. uit Zuid-Amerika

3. Welke vier boeken telt de serie ‘Dol op dansen’? (pag. 4)
  a. Hiphop, Ballet, Tapdansen en Ballroom
  b. Ballet, Streetdance, Hiphop en Tapdansen
  c. Ballet, Afro House, Hiphop en Ballroom

4. Wat doe je in Zwitserland met een cadeau? (pag. 7)
  a. Je scheurt het papier er zo snel mogelijk af.
  b. Je maakt het heel rustig open.
  c. Je geeft het ongeopend door aan een andere persoon.

5. Wat hoort niet thuis op het Divali-feest? (pag. 8)
  a. vuurwerk
  b. zoetigheden
  c. vlees

6. Wat is de nationaliteit van de oudste levende vrouw ter wereld? (pag. 9)
  a. Amerikaans
  b. Chinees
  c. Japans

7. Wie doet mee met de carnavalsgroep ‘De Kiekeboeboes’? (pag. 10)
  a. Stan, Nand, hun mama en meme
  b. Stan, Nand, hun papa en meme
  c. Stan, Nand, hun papa en pepe

8. Waarvoor is mensenhaar zeer geschikt? (pag. 12)
  a. Om gelekte olie uit de zee te halen.
  c. Om een schip mee schoon te maken.
  b. Om gelekte olie van het strand te verwijderen.

9. Wanneer is de eerste balpen gemaakt? (pag. 14)
  a. in 1893
  b. in 1913
  c. in 1931

10. Wat kon je testen in de winkel van Jean-Joseph Merlin? (pag. 16)
  a. rolschaatsen en een bureaustoel
  b. een rolstoel en muziekdoosjes
  c. een platenspeler en rolschaatsen

Fo
to

 P
ix

ab
ay

Fo
to

 P
ex

el
s

Fo
to

 iS
to

ck

Klap nieuwsquiz 1 

Fo
to

 S
ch

ild
er

ij 
Th

om
as

 G
ai

ns
bo

ro
ug

h


