
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. Een fris begin
• Sluit aan bij het artikel ‘Aprilse grillen’ op pag. 2.
• Motivatie
 Tegenwoordig komt de zon al wat vaker tussen de 

wolken door piepen. ’s Morgens en ’s avonds is het langer 
licht, de vogels fluiten luid in de ochtend en enkele 
voorjaarsbloemen steken voorzichtig hun kopjes boven 
de grond. Kortom: de lente is (bijna) begonnen. Voor de 
meeste leerlingen is dit een heerlijk seizoen. Regen of 
zonneschijn, het aanbreken van een nieuw seizoen is een 
uitstekend moment om de seizoenen wat meer in detail 
te bekijken. Spelenderwijs leren de kinderen hoe dag en 
nacht ontstaan. De werkbladen kunnen gebruikt worden 
in een les Wereldoriëntatie, onderdeel ‘Natuur’.

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden vragen na het lezen van 

een artikel.
 - De lln. linken typische kenmerken aan het juiste 

seizoen.
 - De lln. verklaren het ontstaan van de vier seizoenen. 
 - De lln. situeren de seizoenen op de jaarkalender.
 - De lln. kunnen uitdrukkingen in verband met de lente 

betekenis geven.
• Werkwijze
 - Instap: Vraag de leerlingen naar hun lievelingsseizoen. 

Laat hen ook verwoorden waarom ze net van dat 
seizoen houden. Achteraf maken ze de opdracht over de 
uitspraken die bij de seizoenen passen.

 - Kern: Vervolgens lezen de leerlingen het artikel ‘Aprilse 
grillen’ op pag. 2. Laat hen de tekst actief lezen door 
sleutelwoorden te markeren en eventuele vragen met 
een vraagteken aan te duiden. Bespreek samen na het 
lezen. Pas dan beantwoorden de leerlingen individueel 
de vragen van opdracht 2. Bekijk nu samen dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=0zXovjSdtP4. Hierin 
wordt het ontstaan van dag en nacht en de seizoenen 
op een eenvoudige manier voorgesteld. Na afloop kan 
je in de klas zelf aan de slag met zaklamp en globe 
om deze natuurfenomenen door de leerlingen te laten 
verduidelijken. Nadien vullen de lln. – alleen of in 
kleine groepjes – de gatentekst aan (opdracht 3). Je kan 
er uiteraard voor opteren om de in te vullen woorden 
vooraf niet mee te geven. Laat hieraan gekoppeld ook de 
seizoenen situeren binnen de jaarkalender.

 In onze taal zijn er heel wat uitdrukkingen die met 
seizoenselementen te maken hebben. Kunnen de lln. de 
betekenis van enkele terugvinden?

 -Slot: Ga na afloop van deze les met de leerlingen 

daadwerkelijk naar buiten en speel er enkele eenvoudige 
spelletjes zoals tikkertje, verstoppertje, Schipper, mag 
ik overvaren?. Of laat de groep beslissen welk spel ze 
verkiezen. Een kwartiertje spelplezier gegarandeerd! En 
achteraf is de concentratie weer op-en-top.

• Tip
 Wil je verder op het thema van de lente ingaan, specifiek 

rond vogels? Probeer enkele mini-lesjes uit. Dat zijn 
korte lesjes met observatie-opdrachten en korte doe-
opdrachten. Je vindt alvast inspiratie op  
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/mini-
lessen. 

2. Ik ben niet bang van ...
• Sluit aan bij het dossier ‘Gevaar!’ op pag. 7-9.
• Motivatie
 Meestal voelen we ons veilig, is er geen gevaar. Maar dit 

kan snel omslaan. Denk maar aan het coronavirus dat 
een jaar geleden het leven van iedereen op zijn kop zette. 

 Het is belangrijk dat we de leerlingen attent maken op 
wat gevaarlijk kan zijn en wat niet. Vooral in hun eigen 
omgeving, maar ook daarbuiten. De leerlingen moeten 
hun eigen grenzen durven aangeven. Ze moeten weten 
hoe ze een onveilige situatie kunnen ombuigen naar een 
minder gevaarlijke situatie. Weten de leerlingen hoe ze 
bepaalde gevaren kunnen voorkomen? Hulp vragen is 
heel belangrijk. De leerlingen moeten ook weten hoe ze 
die hulp zelf kunnen inroepen. Deze werkbladen kunnen 
vakoverschrijdend ingeschakeld worden.

• Doelstellingen
 - De leerlingen zetten gegevens in een tabel.
 - De lln. weten dat gevaar zelfgezocht kan zijn.
 - De lln. herkennen in de omgeving planten die giftig 

zijn.
 - De lln. kennen enkele basisregels om gevaren te 

voorkomen.
 - De lln. kennen het noodnummer 112 en het nummer 

van het antigifcentrum (070/24 52 45) uit het hoofd.
 - De lln. verwoorden hoe ons lichaam reageert in een 

gevaarlijke situatie.
• Werkwijze
 - Instap: Maak met de klas een tocht in de omgeving van 

de school om (on)gevaarlijke situaties op te sporen.
 - Kern: Terug in de klas bespreek je die situaties. Het 

zal opvallen dat niet iedereen dezelfde situaties als (on)
gevaarlijk beschouwt. Daar kan je even bij stilstaan. 
De leerlingen mogen de eerste opdracht maken en de 
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gegevens in een tabel plaatsen. Hier zullen er opnieuw 
verschillen zijn.

 Vertel dat het dossier in de Klapkrant over gevaar gaat. 
Je verdeelt de klas in groepen van een viertal leerlingen. 
Elke groep krijgt een artikel toegewezen dat ze extra 
aandachtig moeten lezen (met uitzondering van ‘Help’). 
Ze lezen ook de overige artikels, zodat ze alle opdrachten 
kunnen oplossen. Achteraf brengen de groepen om de 
beurt verslag uit. Ze leggen het artikel dat ze toegewezen 
kregen in hun eigen woorden uit. Pols dan wie weet welk 
nummer ze moeten bellen als er gevaar dreigt. Wie heeft 
goed opgelet bij het lezen van het artikel ‘Help’? In een 
taalles kan ook aangegeven worden hoe de leerlingen op 
een correcte manier de hulpdiensten kunnen bellen.

3. Smurf je mee? 
• Sluit aan bij het artikel: ‘Made in Belgium – De Smurfen’ 

op pag. 16.
• Motivatie 

Wie kent ze niet? De kleine blauwe mannetjes met 
een grote witte muts die luisteren naar de naam de 
Smurfen. Maar wie verzon die ondertussen al meer 
dan 60 jaar oude stripfiguurtjes? En hoe komen ze aan 
hun bekendheid? Dat kan je te weten komen in deze 
les waarin de Smurfen centraal staan. De kinderen 
leren niet alleen de striptekenaar Peyo kennen, maar 
ontdekken ook dat de Smurfen zelfs na de dood van 
hun bedenker verder leven. Ze maken kennis met 
verschillende talen en proberen aan de hand van de 
tekst/tekeningen te achterhalen waarover de tekst gaat. 
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les Taal, 
onderdeel ‘Begrijpend lezen’.

• Doelstellingen
 - De leerlingen maken zich een voorstelling van het 

onderwerp aan de hand van mondeling gegeven 
informatie.  

 - De lln. beantwoorden vragen bij een gelezen artikel.
 - De lln. bedenken nieuwe titels voor alinea’s van een 

artikel. 
 - De lln. achterhalen (aan de hand van enkele herkenbare 

woorden) uit welk land een strip van de Smurfen komt.
 - De lln. bedenken een naam en eigenschappen voor een 

zelfbedachte Smurf.
• Werkwijze
 - Instap: Speel het spelletje ‘Wie is het?’ met de 

leerlingen. De leerlingen moeten vragen stellen om 

te weten te komen over welke figuurtjes jullie het in 
deze les zullen hebben. Beantwoord hun vragen enkel 
met 'ja' of 'nee'. OF Speel een soort ‘Pictionary’. Laat de 
leerlingen een kladblad nemen en geef een beschrijving 
van een Smurf, zonder dat je het woord Smurf gebruikt. 
De leerlingen tekenen wat ze horen in je beschrijving. 

 Ik ben heel klein. Ik draag een witte 
broek, onderaan mijn broek zitten 
twee grote ovalen voor mijn grote 
voeten. Aan de achterkant van mijn 
broek zit een gaatje voor mijn klein, 
bolvormig staartje. Ik heb vier vingers 
aan elke hand. Ik draag een slappe 
witte puntmuts. Ik heb een grote neus 
en grote oren. Ik heb twee grote witte 
ogen met een zwarte pupil. Ik ben 
helemaal blauw.

 Welke tekening komt het dichtst in de buurt van een 
echte Smurf?

 - Kern: Lees samen met de leerlingen de pagina over de 
Smurfen (pag. 16). Achteraf vertellen de leerlingen wat 
ze te weten zijn gekomen over Peyo. Je kan de leerlingen 
de belangrijke woorden laten aanduiden in het artikel. 
(bv. Brussel, films, tekenen, tijdschriften, Spirou, 
smurfenpopjes, tekenstudio, blauw). Hierna mogen de 
leerlingen zelfstandig of in duo’s opdrachten 1 tot en 
met 8 invullen. Verbeter klassikaal. Bespreek nu samen 
met de leerlingen opdracht 9. Doe dit geleid. Zorg dat 
je aandacht geeft aan strategieën om te achterhalen 
waarover de zin/tekst gaat (bv. herkenbare woorden, link 
met andere talen, tekening).

• Slot: 
 - Bekijk samen met de leerlingen deze website: 
 https://www.smurf.com/nl/ontdekking/de-smurfen/ 

Laat de leerlingen zelf een Smurf bedenken en een 
beschrijving noteren. 

 Mogelijke muzische verwerkingen: 
 - De leerlingen tekenen hun zelfbedachte karakter uit 

met enkele herkenbare attributen. Hang de personages 
nadien uit op een zichtbare plaats. 

 - Laat de leerlingen per twee een stripverhaal van één 
prent maken waarin hun personages elkaar tegenkomen. 
Ze hebben elk één tekstballonnetje om iets tegen elkaar 
te zeggen. 

 - Leer de leerlingen het Smurfenlied:  
https://www.youtube.com/watch?v=gnYggJwvALo 



1. Een fris begin
1. lente = krokussen, narcissen en tulpen bloeien in de 

tuin, er komen knoppen en blaadjes aan de bomen, 
vogels bouwen nesten en krijgen jongen, de dagen 
worden langer / zomer = we spelen buiten, het is 
vakantie, de langste dag van het jaar, de zon staat hoog 
/ herfst = de dagen worden korter, de bomen verliezen 
hun blaadjes en vruchten, enkele typische vruchten van 
dit seizoen zijn: peren, noten en kastanjes / winter = de 
kortste dag van het jaar, de bomen zijn kaal

2. a. Het water voelt koud aan en de temperatuur stijgt 
maar traag. – b. De temperatuur boven het land stijgt 
sneller. – c. Het verschil in temperatuur boven zee en 
land. – d. Er is in die periode van het jaar meer kans op 
buien. – e. Felle buien van sneeuw of hagel. 

3. a. 24 – dag – nacht – zon – 365 – noordelijk – zuidelijk – 
juni 

 b. kloksgewijs van bovenaan: lente, winter, herfst, zomer
 c. lente: 21/03 – 20/06, zomer: 21/06 – 20/09, herfst: 

21/09 – 20/12, winter: 21/12 – 20/03
 (Eigenlijk start de lente dit jaar op 20 maart, de zomer 

op 21 juni, de herfst op 22 september en de winter op 21 
december. Maar dat brengt ons te ver.)

4. a: 3, b: 1, c: 5, d: 6, e: 2, f: 4

2. Ik ben niet bang van ...
1. eigen antwoorden
2. zelfgezocht: nr. 2-4-5
3. a. framboos – blauwe bes – laurierkers – 

vingerhoedskruid – meiklokje – paardenbloem – 
vliegenzwam – jeneverbes – champignon

 b. niet giftig: framboos, blauwe bes, paardenbloem, 
jeneverbes, champignon

4. de malariamug
 eigen antwoorden, bv. Daag dieren niet uit. – Voeder de 

dieren niet. – Ga niet naar dieren toe of aai ze niet. 
5. Voorkomen is beter dan genezen. – Door voorzichtig te 

zijn kun je problemen vermijden.
6. adrenaline – cortisol – hormonen – Je hart gaat sneller 

kloppen. Je spieren spannen zich aan. Je zintuigen 
worden scherper. – vluchten     

 Adrenaline: een stof in je lichaam waarvan je heel alert 
en energiek wordt.

 Cortisol: is net als adrenaline een stresshormoon.
 Hormoon: een stof in je lichaam die lichaamsprocessen 

regelt, bijvoorbeeld groeihormoon.
7. eigen antwoorden

3. Smurf je mee?
1. Gemaakt in België
2. Pierre Culliford of Peyo – Hij is de bedenker van de 

stripfiguren de Smurfen. 
3. In verschillende tijdschriften verschenen strips van hem.
4. In 1960 werden kleine smurfenpopjes verstopt in dozen 

van ontbijtgranen en kinderen verzamelden deze 
figuurtjes. 

5. eigen antwoorden
6. Niet groen, omdat ze dan niet zouden opvallen in het 

gras. Niet rood, omdat dat te fel was. Niet geel, omdat 
die kleur ongeluk brengt.

7. De Smurfen hebben hun eigen taaltje. Ze veranderen elk 
werkwoord in ‘smurf ’ en ook (delen van) zelfstandige 
naamwoorden.

8.  Ik smurf een artikel over Peyo. / Er smurfen heel wat 
mensen in de smurfstudio.

9. A. Duitsland – Duitsers – Duits – Schlümpfe – De 
Smurfen en het alwetende boek

 B. Spanje – Spanjaarden – Spaans – Pitufo – Buenos 
Dias of gran pitufo

 C. Denemarken – Denen – Deens – SmØlf – Zoek potige 
smurf! 

 D. Frankrijk – Fransen – Frans – Schtroumpf – 
tekstballon met Bonjour Schtroumpf à lunettes

 E. Engels – the Smurfs – De Weersmurfmachine 

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

Sleutel bij de werkbladen



Een fris begin (1)

Bij elke oefening staat een lentebloem. Deze kleur je na elke opdracht in: 
groen = deze opdracht liep van een leien dakje, dit was gemakkelijk;
oranje = hier had ik hulp van een vriend nodig;
rood = dit ging mijn petje te boven, deze was best moeilijk. 

1. De seizoenen.
 Kleur de zinnen die bij het seizoen horen in dezelfde kleur.

 zomer =  herfst =  winter =  lente =  

2. Lees aandachtig het artikel ‘Aprilse grillen’ op pag. 2. 
  Beantwoord daarna deze vragen. 

 a. Hoe voelen oceanen en zeeën aan bij het begin van de lente?

 

 b. Hoe gaat het met de temperatuur boven het land? 

 

 c. Wat zorgt nu juist voor een luchtverplaatsing?

 

 

 d. Wat is hiervan het gevolg?

 

 e. Wat zijn aprilse grillen?

 

 

 

De dagen worden steeds korter.
We spelen heel veel buiten. 
Het is vakantie!

Krokussen, narcissen en tulpen 
bloeien in de tuin.

Het is de langste dag van het jaar. Het is de kortste dag van het jaar.
De bomen verliezen hun blaadjes 
en vruchten.

Enkele typische vruchten van 
dit seizoen zijn: peren, noten en 
kastanjes.

Er komen knoppen en blaadjes 
aan de bomen.

De dagen worden steeds langer.

De zon staat hoog aan de hemel. De bomen zijn kaal.
Vogels bouwen nesten en krijgen 
jongen.
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Een fris begin (2)

3. Hoe ontstaan de seizoenen?
 a. Vul de ontbrekende woorden in: nacht – zon – 24 – noordelijk – dag – 365 – juni – zuidelijk.

 De aarde draait om zichzelf en rond de zon. De aarde draait in  uur om haar eigen as.

 Hierdoor ontstaan  en  . Als je je op de aarde aan de zonkant

 bevindt, is het dag en aan de andere kant, waar de zon op dat moment niet schijnt, is het nacht. De aarde draait

 ook in haar eigen baan om de  (zie tekening bij b.). Een volledige omtrek duurt ongeveer 

 dagen, één jaar dus. Doordat de aarde om de zon draait, krijgt steeds een ander deel 

van de aarde het meeste licht en warmte. De aarde is verdeeld in het  halfrond en 

het  halfrond. België ligt op het noordelijk halfrond. In  

staat het noordelijk halfrond meer naar de zon toegekeerd. De zon staat dan behoorlijk recht boven ons hoofd 

waardoor het warmer wordt.

 b. Noteer de naam van het juiste seizoen bij elke wereldbol:

 c. Weet je ook wanneer de verschillende seizoenen beginnen en eindigen?
 Vul de namen en de begin- en einddata in.

 1.  van  tot 

 2.  van  tot 

 3.  van  tot 

 4.  van  tot 



4. Lente-uitdrukkingen. 
Wat betekenen deze uitdrukkingen? 

 Verbind elke uitdrukking met de juiste betekenis.

 a. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. • • Het wisselvallige weer in het voorjaar. (1)

 b. Maartse buien, aprilse grillen. • • Na een slechte tijd komt beterschap. (2)

 c. In mei leggen alle vogels een ei. • • Eén enkel geval is onvoldoende om conclusies te trekken. (3)

 d. Maart roert zijn staart. • • Het regent heel hard. (4)

 e. Achter de wolken schijnt de zon. • • Een weerspreuk om het broedseizoen aan te duiden. (5)

 f. Het regent pijpenstelen. • • Het kan nog stormachtig weer zijn in maart. (6)

Een fris begin (3)
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Ik ben niet bang van ... (1)

1. Het thema van het dossier is GEVAAR.
 a. Wat is voor jou GEVAAR/GEVAARLIJK?  

Kleur de rand van de driehoek rood.

A

D

G

J

B

E

H

K

C

F

I

L

bovenop 
een tafel 

staan

een hond 
aaien

een 
drukke weg 
oversteken

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

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

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

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

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

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

van de 
trapleuning 

glijden

van een 
muurtje
springen

's avonds
zonder licht

fietsen

een lucifer
aansteken

een spin 
in je hand 

houden

bessen
plukken 

en opeten

 b. Wat denkt de klas over gevaar?
 Turf hoeveel leerlingen iets als gevaarlijk beschouwen.

 A   E   I 

 B   F   J 

 C   G   K 

 D   H   L 



Ik ben niet bang van ... (2)

 Nu duiden we het aan in een tabel.
 Ieder hokje is 1 klasgenoot die deze driehoek rood kleurde.

 1. Wat vinden de meeste kinderen het gevaarlijkst? 

 2. Zijn er zaken die niemand gevaarlijk vindt? Welke? 

 

 3. Er zijn ook drie lege driehoeken. Daarin mag je schrijven wat jij nog gevaarlijk vindt.

 4. Wat kan je afleiden uit de tabel in verband met ‘gevaar’. Duid aan wat klopt.

   Iedereen vindt dezelfde zaken gevaarlijk.

   Iedereen heeft een andere mening over wat gevaarlijk is of niet.

25

20

15

10

5

1
A B C D E F G H I J K L



2. Lees aandachtig de artikels van het dossier 'Gevaar'.
 Is het gevaar zelfgezocht of niet? Plaats de cijfers in de juiste driehoek.
 1. een vulkaanuitbarsting — 2. van een rots duiken — 3. een orkaan — 4. in zee zwemmen 

wanneer er geen redders zijn — 5. in de zoo je hand door de tralies van een kooi steken 
— 6. een overstroming

3. Gevaarlijke planten
 a. Ken je de naam van deze planten?
 b. Zet een kruisje bij de planten die niet giftig zijn en die je mag eten. 
 Tip: https://www.antigifcentrum.be/natuur/planten/welke-planten-zijn-giftig

Ik ben niet bang van ... (3)

zelfgezocht niet zelfgezocht

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



Ik ben niet bang van ... (4)

4. Gevaarlijke en dodelijke dieren.
 a. Welk dier is het meest dodelijke dier in de wereld?  

 b. Hieronder lees je enkele gebeurtenissen.

  “Toeristen gebeten door apen in Thailand”

  “Zwemmer aangevallen door een krokodil in een meer in Rwanda”

  “Trekkers achtervolgd door een stier in een wei in de Oostenrijkse Alpen”
 Toeristen kunnen problemen met wilde dieren voorkomen, als ze bepaalde regels volgen. Kan jij enkele regels bedenken?

 

 

5. Rebus
 Wat betekent deze uitdrukking ?

 

6. Je lichaam helpt
 Vul de gaten in de tekst aan. Zoek het op in je Klap.

 Brand in je kamer!! Oeioei! Stress! Wat moet ik doen?

 Je lichaam reageert. Het maakt  en  aan.

 Dat zijn 

 Gevolg: Je 

  Je 

  Je haar komt recht.

  Je 

 Je lichaam maakt zich klaar om te  of te vechten.

 Zoek deze woorden op en schrijf de verklaring erbij:

 Ï Adrenaline: 

 Ï Cortisol: 

 Ï Hormoon: 

7. School zonder gevaar?
 Gevaar schuilt in het kleinste hoekje.

 Zijn er zaken of situaties die aangepast zijn op je school zodat alles veilig is? Geef 2 voorbeelden.

 

 

 Zijn er zaken of situaties die nog veiliger kunnen? Geef een voorbeeld.

 

 



Smurf je mee? (1)

1. ‘Made in Belgium’ is de titel van deze artikelenreeks.
 Wat betekent dit precies? 

2. Welke ‘bedenker’ bespreken ze in dit artikel en wat was zijn ‘uitvinding’?

 

 

3. Pierre richtte niet onmiddellijk een eigen tekenstudio op.

 Wat deed hij wel?  

 

 

4. Hoe werden de Smurfen in eerste instantie populair? 

 

 

5. Bedenk andere titels voor de alinea’s.

 Eerste alinea  

 Wereldwijd 

 Meer dan stripfiguren 

 Blauw  

 Smurf je ook? 

6. Peyo besloot om de Smurfen blauw te maken.
 Om welke reden vielen andere kleuren af?

 Ï Niet  , omdat 

 Ï Niet  , omdat 

 Ï Niet  , omdat 

7. Waarom past dit prentje zo goed bij de Smurfen? 



Smurf je mee? (2)

8. Vertaal deze zinnen in ‘Smurfentaal’. 

 Ï Ik lees een artikel over Peyo.  

 Ï Er werken heel wat mensen in de tekenstudio. 

9. Bekijk de stripjes.
 Noteer onder elke strip uit welk land hij komt. Probeer te achterhalen waarover het gaat.

Land: 

Inwoners: 

Taal: 

Woord voor Smurf = 

Vertaal de titel naar het Nederlands: 

Land: 

Inwoners: 

Taal: 

Woord voor Smurf = 

Vertaal de titel naar het Nederlands:  

Land: 

Inwoners: 

Taal: 

Woord voor Smurf = 

Kleur het tekstballonnetje waarin één van de Smurfen Brilsmurf begroet.

Land: 

Inwoners: 

Taal: 

Woord voor Smurf = 

Welk woord herken je? 

Taal: 

Woord voor ‘de Smurfen’  = 

Vertaal de titel naar het Nederlands:

A

B

C

D

E



Sluit aan bij de Klapkrant van april 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke bewering is niet juist?
  a. Er worden minder ziektekiemen verspreid als je buiten les volgt.
  b. Tijdens een buitenles ben je afgeleid door bewegende beestjes.
  c. Als je buiten les volgt, beweeg je meer.

2. In welk land maakt men een paasvuur op Pasen?
  a. In België.
  b. In Duitsland.
  c. In Griekenland.

3. Hoe lang duurt het voor een weggegooid stukje kauwgum helemaal verdwijnt?
  a. Minstens 10 jaar.
  b. Minstens 15 jaar.
  c. Minstens 20 jaar.

4. Wat is een goede omschrijving van parkour?
  a. Deze sport is een mix van lopen en springen in de stad.
  b. Deze sport is een mix van lopen en mountainbiken.
  c. Deze sport is een mix van tennis en squash.

5. Welk gevaar is zelfgezocht?
  a. Een foto nemen op de rand van een hoge rots.
  b. Een huis dat in brand schiet door een inslag van een bliksem.
  c. Een vulkaan die uitbarst.

6. Hoeveel mensen maken malariamuggen jaarlijks ziek?
  a. 61 miljoen
  b. 161 miljoen
  c. 216 miljoen

7. Er is een zwaar ongeval gebeurd. Wie bel je?
  a. Het nummer 100.
  b. Het nummer 112.
  c. De plaatselijke politie.

8. Wat is geen soort brandweerman?
  a. Een duiker.
  b. Een piloot.
  c. Een chauffeur.

9. Welk team won vorig jaar de America’s Cup?
  a. De Verenigde Staten van Amerika.
  b. Italië.
  c. Nieuw-Zeeland.

10. Waarom kunnen de ijsberen niet vaak buiten het hotel rondlopen?
  a. De buitenlucht is heel vaak niet proper genoeg.
  b. Het is negen maanden per jaar te warm buiten. 
  c. Het hotel heeft geen buitenverblijf voorzien.
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