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Uitgewerkte lessuggesties
1. Beeldende kunst
• Sluit aan bij het dossier ‘Kunstig - In beeld’ op pag. 7-9.
• Motivatie
Het dossier van de maand behandelt het thema ‘Kunst’,
met de focus op beeldende kunst. Een van de kerntaken
van het (basis)onderwijs is de leerlingen de nodige
vorming meegeven op het gebied van kunst. Wekelijks
wordt tijdens activiteiten muzische ontwikkeling de link
gelegd met kunstvormen, met kunstenaars, met de taal
van kunstdomeinen. Het laatste werkblad sluit hierbij aan.
We focussen op beschouwen en creëren met als onderwerp
‘bomen in beeldende kunst’. Op de eerste werkbladen
gebruiken we het dossier als inoefening begrijpend lezen.
• Doelstellingen
- De leerlingen linken sleutelinhouden van een boodschap
aan bijbehorende beelden.
- De lln. beschouwen beeldwerken en maken daarbij
gebruik van terminologie uit het domein ‘Beeld’.
- De lln. zoeken informatie op het internet op
(afbeeldingen).
- De lln. kunnen het formaat van een opgeslagen afbeelding
aanpassen (ICT).
- De lln. creëren een beeld van een boom (na beschouwing
van ‘bomen in de beeldende kunst’).
• Werkwijze
Start de les met het dossier. Laat de leerlingen per twee
het dossier lezen en verwerken aan de hand van de eerste
twee opdrachten. Situeer de beeldende kunstwerken ook
op de tijdlijn of eeuwenband (rotstekeningen, Vlaamse
Primitieven, expressionisme ...). Eventueel breid je – aan
de hand van voorbeelden – uit met begrippen die niet in
het dossier aan bod komen (bv. abstracte kunst, kubisme,
surrealisme ...).
Het laatste werkblad leid je in met de vraag hoe
verschillende kunstenaars een beeld van een boom hebben
gemaakt. Om te beschouwen kan je de leerlingen in kleine
groepjes op zoek laten gaan op het internet. Daarbij kunnen
vragen gehanteerd worden die focussen op techniek en
vormgeving, maar ook vragen naar hoe de leerlingen
de werken persoonlijk ervaren. Mogelijke bronnen zijn:
www.avrotros.nl/nu-te-zien/gemist/detail/de-bestenederlandse-boomschilders en https://bestpaintings.nl/
product-categorie/landschap-schilderijen.
Een andere invalshoek kan zijn de kunstenaar Piet
Mondriaan. Hij heeft bomen geschilderd in verschillende
stijlen, gaande van impressionistische bomen over meer
expressionistische tot abstractere voorstellingen. Heel
boeiend om eens te bekijken.

Na deze inleiding zoeken de leerlingen zelf 2 afbeeldingen
van ‘bomen in de kunst’ op het internet. Ze bewerken de
afmetingen (zodat de prenten passen in de kaders op het
werkblad) voordat ze worden uitgeprint. Daarna creëren ze
in het laatste kader zelf een kunstwerk van een boom.

2. Van bibberen tot zweten
• Sluit aan bij het artikel ‘Akkoord over klimaat’ op pag. 13.
• Motivatie
Het weer is er altijd en het verandert voortdurend. Voor
de meeste kinderen bepaalt het weer of ze buiten kunnen
spelen en welke kleren ze moeten aantrekken. Velen
houden van zonnig weer. Anderen geven de voorkeur aan
goed ingepakt de kou trotseren. Maar het is duidelijk dat
té warme en té koude temperaturen nergens goed voor zijn
en veel problemen met zich meebrengen. Het is belangrijk
dat we de jongste generatie alert houden om onze aarde
leefbaar te houden. In deze les gaan we onder meer in op
het verschil tussen het weer en het klimaat. De werkbladen
kunnen gebruikt worden in een les Wereldoriëntatie.
• Doelstellingen
- De leerlingen vinden antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. linken weerselementen aan het juiste instrument.
- De lln. kennen het verschil tussen weer en klimaat.
- De lln. weten dat het klimaat verandert en dat we dit
moeten proberen tegengaan.
- De lln. geven eigen klimaatacties vorm.
• Werkwijze
- Vooraf: Zorg dat de weerinstrumenten in de klas aanwezig
zijn om de nodige vaststellingen rond het weer te doen.
- Instap: Ga naar buiten en vraag de leerlingen waaraan
ze kunnen zien wat voor weer het vandaag is. Ga verder
met een kort kringgesprek over het weer: Waar denk jij
aan bij het weer? – Wat is fijn weer? Wat is rotweer? – Ben
je weleens bang geweest voor het weer? – Komt wat de
leerlingen zien en voelen overeen met de weersvoorspelling?
Terug in de klas laat je hen het weerbericht van de dag
invullen.
- Kern: De leerlingen lezen het artikel op pag. 13 van
Klap (hoofdartikel en kaderstuk). Vervolgens lossen
ze de vragen van opdracht 2 individueel of in duo’s op.
Opdracht 3 kan je het best klassikaal oplossen. Leg uit wat
de klimaatverandering onder meer inhoudt (overal hogere
temperaturen). Sommige leerlingen zullen meer voorkennis
hebben dan andere. Waartoe kunnen hogere temperaturen
zoal leiden? Je kan ook eerst klassikaal dit filmpje bekijken:

https://schooltv.nl/video/het-broeikaseffect-de-aardewarmt-op. Situeer Glasgow ook even op de wereldbol.
Bij opdracht 4 staan de leerlingen even stil bij wat ze zelf
kunnen doen om de klimaatverandering minder snel te
laten voortgaan.
- Slot: Herhaal even de nieuwe woordenschat die deze
les aan bod is gekomen. (bv. de weerselementen en
-instrumenten, het klimaat, de klimaatverandering, de
ozonlaag, het broeikaseffect, fossiele brandstoffen …).
Moedig de leerlingen aan om hun eigen kleine
klimaatacties vol te houden.
• Tips
- Ga zelf aan de slag en maak jullie eigen
weerinstrumenten. Dankzij zelfgeknutselde
weerinstrumenten leren de leerlingen hoe ze deze moeten
aflezen. Op deze website https://mamaduizendpoot.
com/zelf-weerinstrumenten-maken/ vind je heuse
stappenplannen voor diverse instrumenten.
- Maak affiches om jullie eigen klimaatacties te promoten.
Probeer anderen te overtuigen om mee te doen.

3. Vrouwen aan de macht!
• Sluit aan bij de rubiek ‘Belgische Supervrouwen’ op pag. 16
(november en december).
• Motivatie
Op pagina 16 besteden we elke maand aandacht aan een
‘Belgische Supervrouw’. Vrouwen die in hun leven iets
heel bijzonders gedaan hebben, worden in de spotlights
gezet. Dat kan om heel verschillende prestaties gaan: een
zakenvrouw, een sportvrouw, een verzetsheldin … Anno
2021 is er nog steeds veel ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen, en dat wereldwijd. Vandaar dat we in deze rubriek
even de schijnwerpers op vrouwen en hun verdiensten
willen richten. Er komen vrouwen van vroeger en nu aan
bod. De les sluit aan bij de leerdomeinen Wereldoriëntatie,
Nederlands en Muzische verwerking.

• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudelijke vragen bij een
artikel.
- De lln. zetten een levensloop in chronologische volgorde.
- De lln. gebruiken gericht multimedia om informatie te
verzamelen.
- De lln. verwerken informatie op een creatieve manier
a.d.h.v. een collage.
• Werkwijze
- Voortaak: De leerlingen brengen kranten, tijdschriften,
reclamefolders … mee. Zorg voor een schaar en lijmstift.
Laat hen kiezen uit gekleurde A3-bladen. (opdracht 5)
- Instap: (10min.) Schrijf in grote letters ‘10 november
2021’ op het bord. Vraag aan je leerlingen waarom dit een
belangrijke dag is. Laat hen raden. Vertel hen daarna over
Equal Pay Day (https://www.equalpayday.be/). Pols bij
de leerlingen of ze op de hoogte zijn van de kloof tussen
man/vrouw. Laat hen vertellen over hun ideeën. Daarbij
mogen ze verschillen tussen man/vrouw aanbrengen die ze
misschien zelf al gezien hebben: loon, zorgtaken, (machts)
posities binnen bedrijven, straatnamen … Koppel terug en
besluit: ‘Daarom gaan we vandaag even stilstaan bij onze
Belgische Supervrouwen.’
- Kern: (50min.) De leerlingen kunnen individueel of in duo
aan de slag gaan met de werkbladen. Laat hen zelfstandig
werken, en begeleid waar nodig. Zorg dat elk duo toegang
heeft tot internet, en eventueel tot de printer.
- Slot: (5min.) Neem de tijd om de collages te verzamelen en
op te hangen. Ga rond met de lln., en laat hen elkaars werk
bewonderen. Stimuleer dat de leerlingen feedback geven
aan elkaar. Geef zelf het goede voorbeeld.
• Tips
- Je kan eventueel ook deze reportage bekijken over Jeanne
Devos: www.youtube.com/watch?v=U0CaiH8uRaA
- Je kan de leerlingen ook per twee hun Belgische
Supervrouw laten voorstellen aan elkaar. Ze vertellen in een
tiental zinnen waarom deze vrouw zo bijzonder was.

Sleutel bij de werkbladen
1. Beeldende kunst
1. a. Tapijt van Bayeux: linnen – soort stripverhaal – wol
en gouddraad – 70 meter lang / Rotstekeningen: grot –
Lascaux – dieren – 15.000 jaar oud / Venus van Hohle
Fels: Duitsland – slagtand – 35.000 jaar oud – beeld van
een vrouw
b. 1. Kunstroming aan het begin van de 20ste eeuw.
Deze kunstenaars wilden hun gevoelens uitdrukken. Ze
vonden niet dat ze de werkelijkheid moesten afbeelden.
Ze gebruikten veel vormen en kleuren.
2. Grote Vlaamse kunstenaars uit de 15de eeuw. Ze
schilderden vooral religieuze onderwerpen. Als eersten
gebruikten ze olieverf. Daarmee konden ze meer details
aanbrengen.
3. Kunststroming aan het eind van de 19de eeuw. De
kunstenaar trok naar buiten. Hij wilde het licht, de
kleuren en de omgeving in zijn schilderij vangen. Hij
mengde de kleuren niet. Hij maakte zijn schilderij aan
de hand van stippen.
4. streetart
5. realisme
6. abstracte kunst
c. 3 – 5 – 2 – 1 – 6 – 4
2. eigen antwoorden

2. Van bibberen tot zweten

1. a. eigen antwoord – b. de temperatuur, de neerslag, de
wind, de bewolking – c. de windmeter en windvaan =
de windsnelheid en de windrichting / de barometer =
de luchtdruk / de pluviometer = de neerslaghoeveelheid
/ de thermometer = de temperatuur – d. het weer =
De toestand van de atmosfeer op een bepaald tijdstip,
gemeten voor 1 dag of 1 week. / het klimaat = Een
gemiddelde van verschillende meteorologische metingen
over 30 jaar.
2. a. in Glasglow (Schotland, het Verenigd Koninkrijk) –
b. Er werd 2 weken lang vergaderd. Bijna 200 landen
probeerden een nieuw akkoord te bereiken over het
klimaat. – c. Greta Thunberg – d. De aarde mag niet
meer dan 1,5°C opwarmen. / Het gebruik van fossiele
brandstoffen moet worden afgebouwd. / Rijke landen
steunen arme landen, zodat deze ook maatregelen
kunnen nemen. – e. door rook en uitlaatgassen vervuilde
mist, vervuiling van de lucht – f. Brandstoffen uit de
natuur die ontstaan zijn uit planten- en/of dierlijke
resten, bv. steenkool, aardgas en aardolie
3. eigen antwoorden, bv. Droogte leidt tot vermindering
van goede landbouwgrond.
Warmer weer leidt ertoe dat sommige dieren niet
kunnen blijven wonen waar ze al heel lang wonen.

Door het warmere weer smelten de gletsjers en daardoor
stijgt de zeespiegel. Daardoor dreigen sommige eilanden
onder water te lopen.
Warmer weer leidt ertoe dat sommige planten niet meer
kunnen overleven.
4. eigen antwoorden, bv. de verwarming lager zetten, zo
veel mogelijk te voet/met de fiets naar school komen,
een drinkfles gebruiken, afval verminderen, lampen
uitdoen in lege kamers, minstens 1 dag per week geen
vlees of vis, ploggen (joggen en tegelijkertijd zwerfafval
ruimen) …
5. eigen antwoord

3. Vrouwen aan de macht!
1. a. 3 - 5 - 2 - 1 - 6 - 4
b. Ze was de baas van een bedrijf, in een tijd dat dat
enkel voor mannen was weggelegd. / Ze was een
slimme zakenvrouw. Door haar is de brouwerij groot
geworden. / Toen ze trouwde, liet ze een contract
opstellen. Haar man kreeg geen recht over haar doen en
laten.
2. Micheline Lannoy was de eerste Belgische vrouw die een
gouden medaille won op de Olympische Spelen.
3. Artois: Ze is gestorven in 1840. / Je kan de parktuin van
de brouwerij nog steeds gaan bewonderen. / Ze was een
erg slimme zakenvrouw. / Alle familieleden werkten
hard samen. Ze woonden met z’n allen in het kasteel van
Wespelaar. – Lannoy: Ze werd geboren op 31 januari
1925 en leeft nu in Canada. / Ze won twee keer een
gouden medaille op het Wereldkampioenschap. / In 1948
won ze samen met Pierre Baugniet een gouden medaille
op de Olympische Winterspelen. / Er is erg weinig
geweten over haar.
4. Bv. Geboren in 1935 in een gezin van 9 kinderen. /
Ingetreden bij de zusters in Heverlee. / In 1985 richtte
ze een beweging op die zich inzette voor dienstmeisjes
en huisslaven in Mumbai. / Ze zorgde ervoor dat deze
kinderen naar school konden gaan en dat ze hun rechten
leerden kennen. / Organiseerde ‘National Domestic
Workers’, dat waren bijeenkomsten voor werkende
kinderen. / Ze kleefde stickers op de lantaarnpalen
met het noodnummer van haar. / Uiteindelijk werd
kinderarbeid gedeeltelijk verboden door het Indische
Parlement.
5. eigen antwoord

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

Beeldende kunst

(1)

1. Kunst door de eeuwen heen

a. Weet jij het nog?
Wat zie je hier? Schrijf bij elke prent de juiste naam.
Schrijf ook 4 sleutelwoorden op. Kies uit:
bijbel – linnen – soort stripverhaal – grot – Slag bij Gent – Parijs – Duitsland – Lascaux –
beeld van een man – dieren – wol en gouddraad – kaakbeen – slagtand – 15.000 jaar oud –
25.000 jaar oud – 35.000 jaar oud – 45.000 jaar oud – 70 meter lang – goden – Nederland
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– beeld van een vrouw.
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b. Heel veel stijlen
Elke vorm van kunst verandert in de tijd.
Een bepaald soort kunst in de tijd heet een kunststroming.
• Wat vind je in het dossier over deze kunststromingen?
1. Expressionisme:

2. Vlaamse Primitieven:

3. Pointillisme:

(2)

© Freepik

Beeldende kunst

• Definities
Hier vind je 3 definities van andere kunststromingen.
Schrijf bij elke definitie de juiste naam.
Kies uit: abstracte kunst – streetart – realisme.
4. Een stroming in de kunst waarbij men graffiti, verf, posters … gebruikt. Je vindt deze werken in de

openbare ruimte. De kunstenaars maken ze met maar ook zonder toestemming. Soms zit er een boodschap
in het werk.

5. Deze kunststroming wil de werkelijkheid afbeelden zoals ze is. Ze wil niets mooier maken of verfraaien. Vaak

worden boeren of arbeiders afgebeeld die aan het werk zijn, of bezig met dagelijkse dingen zoals bidden, eten …

6. Deze moderne kunstvorm wil geen voorwerpen uit de werkelijkheid afbeelden. Maar wel dingen die

voortkomen uit de fantasie. Kleuren, vormen en lijnen zijn belangrijk.

c. De 6 kunstwerken hieronder horen bij 1 van bovenstaande kunststromingen.

Foto Wikipedia

Foto Sofie De Moor

Foto Wikimedia
Foto Pexel s

Foto Wikimedia

www.kunstkopie.nl

Zet bij elk kunstwerk het juiste cijfer.

(3)
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Beeldende kunst
2. Bomen in de kunst

Zoek zelf nog 2 andere afbeeldingen van een kunstwerk waarin een boom een belangrijke plaats inneemt.
In het laatste kader maak je je eigen kunstwerk waarin een boom centraal staat.
Zorg je voor een creatieve invulling van het begrip ‘boom’?

>> Piet Mondriaan

>> Piet Mondriaan

>> Meindert Hobbema

eigen kunstwerk

(1)
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Van bibberen tot zweten
1. Het weerbericht van vandaag

a. Vul de gevraagde gegevens hieronder in:
/

Het weerbericht van vandaag
Temperatuur:

/

°C

Neerslag:
Hoeveelheid neerslag:

mm

Windkracht:
Windrichting:
Bewolking:
b. Over welke elementen wordt in het weerbericht informatie gegeven?

c. Verbind juist.
Welk instrument gebruiken we om deze weerselementen te meten?

de windmeter
en windvaan

de barometer

•

•

•

•

de neerslaghoeveelheid

de temperatuur

de pluviometer

•
•

de windrichting
en -snelheid

de thermometer

•
•

de luchtdruk

d. # het weer # het klimaat.
Weer en klimaat hebben veel met elkaar gemeen.
Toch zijn ze niet hetzelfde. Ken jij het verschil?

•		
het klimaat •

> het weer
>

•
•

Een gemiddelde van verschillende meteorologische metingen over 30 jaar.
De toestand van de atmosfeer op een bepaald tijdstip, gemeten voor 1 dag of 1 week.

(2)

2. Heb je het artikel + kaderstuk goed gelezen?

a. Waar vond de laatste klimaattop plaats?

b. Wat gebeurde er op deze klimaattop?

c. Welke bekende activiste is niet zo tevreden met het bereikte akkoord?

d. Kruis de nieuwe afspraken aan:
De aarde mag niet meer dan 1,5C° opwarmen.
Iedereen krijgt een paraplu cadeau omdat er meer neerslag zal vallen.
Iedereen moet 1 keer per week zelf zijn vis vangen.
Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden afgebouwd.
Rijke landen steunen arme landen, zodat zij ook maatregelen kunnen nemen.
Tegen 2035 mogen landen geen kernenergie meer gebruiken.
e. Wat is smog?

f. Wat zijn fossiele brandstoffen? Ken je enkele voorbeelden?

3. Klimaatverandering - problemen

De klimaatverandering leidt tot grote problemen voor mensen, dieren en planten.

Foto iStock - FamVeld

Kan je enkele voorbeelden geven van zulke problemen?

© Freepik

Van bibberen tot zweten

(3)
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Van bibberen tot zweten
4. Alle beetjes helpen

Bekijk deze prent.

© wwf

Wat willen de makers hiermee duidelijk maken?

Wat kunnen jullie zelf doen om je steentje bij te dragen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat?
Som enkele ideeën op:
>
>
>
>

5. Even terugkijken op de les

Ik kan vlot vragen beantwoorden bij een gelezen artikel.
Ik kan het verschil tussen weer en klimaat verwoorden.
Ik weet dat er dringend actie nodig is tegen de opwarming van het klimaat.
Het opstellen van eigen klimaatpositieve acties verliep vlot.

(1)
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Vrouwen aan de macht!

1. Lees pag. 16 van Klap november over Jeanne-Marie Artois.

a. Kan jij de samenvatting van haar leven in chronologische orde zetten?
Ze kocht gronden en andere bedrijven. Later introduceerde ze ook de stoommachine.
Van haar man mocht ze alles doen wat ze wou. Zo liet ze de parktuin van het kasteel anders aanleggen.
Toen haar broer stierf, werd Jeanne-Marie baas van de brouwerij. Ze was toen 51 jaar.
In 1762 werd Jeanne-Marie Artois in Leuven geboren.
Nu kan je nog steeds genieten van haar nalatenschap: een biertje van de brouwerij Artois.
In 1814 trouwde Jeanne-Marie. Ze liet een contract opstellen over haar bezittingen.
b. Jeanne-Marie was een moedige vrouw.
Om welke redenen wordt zij bewonderd?

2. Lees pag. 16 van Klap december over Micheline Lannoy.

Ook zij is een Belgische Supervrouw.
Waarom werd zij opgenomen in deze rubriek?

(2)
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Vrouwen aan de macht!

3. Hieronder vind je allerlei informatie over deze twee vrouwen.

Kleur groen als het gaat over Jeanne-Marie Artois.
Kleur blauw als het gaat over Micheline Lannoy.
Lees bij opdracht 4 wat je moet doen met de rode kaders.
Alle familieleden werkten hard samen. Ze woonden met z’n allen in het kasteel van Wespelaar.

Ze was een erg slimme zakenvrouw.
Ze werd geboren op 31 januari 1925 en leeft nu in Canada.

In 1948 won ze samen met Pierre Baugniet een gouden medaille op de Olympische Winterspelen.

Er is erg weinig geweten over haar.

Ze is gestorven in 1840.

Ze won twee keer een gouden medaille op het Wereldkampioenschap.

Je kan de parktuin van de brouwerij nog steeds gaan bewonderen.

groen = Jeanne-Marie Artois
blauw = Micheline Lannoy
rood =
4. Vul de rode kaders aan met informatie over deze Belgische Supervrouw: Jeanne Devos.

Gebruik https://www.zusterjeannedevos.org/A1.html om informatie te verzamelen.

(3)

© Freepik

Vrouwen aan de macht!

5. Creatief aan de slag met Belgische superkrachten.

Kies een Belgische Supervrouw en maak er een passende collage bij.
Neem een A3-blad en zorg ervoor dat in één oogopslag te zien is wat de superkracht van deze vrouw is.
Gebruik blitse letters, knip en plak er op los! Misschien kan je er ook een foto van haar bij kleven?
Om je op weg te zetten, hebben we een lijstje om uit te kiezen.
Maar je kan ook zelf op zoek gaan!

BELGISCHE SUPERVROUWEN
Marie Janson, Johanna van Constantinopel, Leonie la Fontaine,
Isabelle Gatti de Gamond, Marie Popelin, Emilie Claeys,
Marie-Louise Habets, Adèle Colson, Paula Marckx, Louisa d’Havé,
Jeanne Cardijn, Nicole Van Goethem, Regine Beer, Elvire De Bruyn,
Andrée de Jongh, Isala van Diest, Lucienne Herman-Michielsens,
Marguerite De Riemaecker - Legot

• Hulpbronnen:
- https://www.samenferm.be/vrije-tijd/acties/meer-vrouw-op-straat
- https://blog.stannah.be/nl-be/samenleving/internationale-vrouwendag/
- https://www.wablieft.be/nl/krant/binnenland/meer-vrouw-op-straat
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Louise_Habets

Klap nieuwsquiz 4
Sluit aan bij de Klapkrant van december 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

Foto Lola Hakimian_Trainworld

1. Welke werkmensen zijn er te weinig in het Verenigd Koninkrijk?
a. chauffeurs van vrachtwagens
b. piloten
c. chauffeurs van treinen
2. Wat moet je zoeken tijdens de speurtocht in Train World?
a. de mantel van de keizer
b. de diamant van de sultan
c. de kroon van de koningin
3. Welke sporten komen onder meer aan bod in De strafste sporter?
a. boogschieten, tennis en BMX
b. roeien, dressuur en tumbling
c. boogschieten, roeien en volleybal
4. Ken jij een ander woord voor emoties? De zin in Klap waarin dit woord gebruikt wordt, kan je helpen.
a. gevoelens
b. dromen
c. gezichtjes

Foto Pexels

5. Welke zin over de kunst uit de prehistorie is waar?
a. De rotstekeningen in Frankrijk zijn ouder dan het Venusbeeld uit Duitsland.
b. De rotstekeningen in Frankrijk zijn even oud als het Venusbeeld uit Duitsland.
c. De rotstekeningen in Frankrijk zijn jonger dan het Venusbeeld uit Duitsland.

Foto Wikipedia

6. Wie maakte graag schilderijen met heel veel stippen?
a. Jan Van Eyck
b. Wassily Kandinsky
c. Paul Signac
7. Wie schreef het boek 50 keer durven?
a. Gudrun Makelberge
b. Klaar Hammenecker
c. Sofie De Moor
8. Waarom zijn de Verenigde Staten boos op Rusland?
a. Omdat Rusland een Amerikaanse satelliet heeft opgeblazen met een raket.
b. Omdat Rusland een Russische satelliet heeft opgeblazen met een raket.
c. Omdat een Russische raket net naast het ruimtestation ISS vloog.

10. Hoe maak je vilt?
a. met katoen, heet water, zeep en wrijving
b. met wol, heet water, shampoo en wrijving
c. met wol, heet water, zeep en wrijving
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9. Wat is geen fossiele brandstof?
a. wind
b. steenkool
c. aardgas

