
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. De wereld is een orkest
• Sluit aan bij het dossier ‘Iedereen anders’ op pag. 7-10.
• Motivatie
 De wereld is een orkest, iedereen bespeelt een instrument 

en samen proberen we een mooi lied te maken. Tijdens 
deze les ontdekken de leerlingen dat iedereen uniek is, dat 
iedereen anders is en dat het belangrijk is om respect te 
hebben voor elkaar, en anderen niet uit te sluiten. Hoewel 
we allemaal anders zijn, zijn we toch ook met elkaar 
verbonden. Deze les sluit aan bij de leerdomeinen Mens en 
maatschappij en Godsdienst/Zedenleer.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten dat iedereen anders is, maar dat we 

ook allemaal verbonden zijn met elkaar.
 - De lln. weten dat jongens en meisjes vrij zijn om te kiezen 

met welk speelgoed ze spelen en welke hobby ze beoefenen. 
Ze weten ook dat dit vroeger anders was.

 - De lln. kennen enkele mensenrechten.
 - De lln. sluiten niemand uit omdat hij/zij ‘anders’ is.
• Werkwijze
 - Instap: Noteer de zin ‘Iedereen is anders en gelijkwaardig’ 

op het bord. De leerlingen maken in duo’s een woordspin 
rond deze zin. Er volgt een klassikale bespreking.

 - Kern: Verdeel de klas in 5 groepjes. Groep 1 leest de 
artikels ‘Dit ben ik’ en ‘Iedereen anders’ en stelt deze later 
voor aan de rest van de klas. Groep 2 werkt met de artikels 
‘Gelijk’ en ‘Voor iedereen’. Groep 3 bereidt de artikels ‘Wij 
tegen zij’ en ‘Uitsluiten’ voor. Groep 4 neemt de artikels 
‘Leren van elkaar’, ‘Recht op’ en ‘Music maestro’ voor zijn 
rekening. Groep 5 bereidt het interview met Soraya voor. 
Wanneer alle groepjes hun artikels hebben voorgesteld, 
wordt het dossier klassikaal gelezen. Vervolgens worden 
de werkbladen per 2 opgelost. Achteraf is er een klassikale 
verbetering.

 - Slot: De leerlingen stellen elk een mensenrecht 
creatief voor op een wit A4-blad. Eerst maken ze een 
potloodtekening. Ze noteren ook het recht erbij in woorden. 
Bv. Recht op vrije tijd en vakantie, met daarbij een tekening 
van een strand en een ligstoel. Alle mensenrechten vind je 
op deze website: 

 https://www.amnesty-international.be/uvrm of ook: 
https://youthforhumanrights.nl/mensenrechten/rechten-
van-de-mens/ Zorg ervoor dat elk recht slechts één keer 
voorkomt. Misschien kunnen de werkjes gelamineerd 
worden? Hang de rechten daarna naast elkaar op een goed 
zichtbare plaats op. 

2. Olympische Winterspelen
• Sluit aan bij het artikel ‘Olympische Winterspelen’ op 

pag. 13.
• Motivatie 

Van 4 tot en met 20 februari vinden in Peking de 
Olympische Winterspelen 2022 plaats. De meeste leerlingen 
zijn geïnteresseerd in sport. Wintersporten zijn een stuk 
minder bekend dan sporten als voetbal en basketbal. 
Daar brengen we met deze les graag verandering in. Op 
de werkbladen bieden we een opdracht begrijpend lezen 
bij het Klap-artikel aan, en daarnaast zetten we een groot 
aantal wintersporten in de kijker. Deze les sluit aan bij de 
leerdomeinen Taal en Mens en maatschappij.

• Doelstellingen
 - De leerlingen kunnen gegevens uit een geschreven 

boodschap reproduceren en weergeven.
 - De lln. zoeken informatie op het internet op.
 - De lln. herkennen en benoemen Olympische 

wintersporten.
 - De lln. beelden wintersporten uit (in actie, in bevroren 

beeld).
 - De lln. kunnen samenwerken per twee, per vier om een 

opdracht tot een goed einde te brengen.
• Werkwijze
 - Instap: Start de les met een spelletje ‘galgje’. Zet op het 

bord vier stippen (voornaam) en zes stippen (achternaam) 
na elkaar. Zeg de leerlingen dat we de naam van een 
sportfiguur zoeken (Bart Swings). Indien nodig geef je 
enkele hints: het is een man en we horen zijn naam vooral 
in de winter in het sportnieuws. Wie vindt de naam van 
deze sportman? Na dit inleidende spelletje maken we 
de link naar het onderwerp van de les: de Olympische 
Winterspelen. 

 - Kern: Voer een kort inleidend gesprek over de voorkennis 
van de leerlingen. Daarna ga je aan de slag met het 
artikel in Klap. De leerlingen lezen het artikel per twee 
en verwerken het aan de hand van de eerste opdracht op 
de werkbladen (begrijpend lezen). Voor de laatste twee 
vragen moeten ze het antwoord zoeken op het internet. 
Achteraf volgt een bespreking van de antwoorden. Daarna 
komen de verschillende Olympische wintersporten aan 
bod. Begin met een uitbeeldspelletje. Toon beelden van een 
wintersport aan één leerling (via het internet, boeken …). 
Deze leerling beeldt de sport uit, en de andere leerlingen 
moeten raden om welke wintersport het gaat. Indien een 
sport niet geraden wordt, ga je hier voorlopig niet verder op 
in. Daarna werken de leerlingen in groepjes van vier aan 
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opdracht 2. Achteraf bespreek je dit en kom je nog eens 
terug op de uitgebeelde sporten die niet geraden werden.

 - Slot: De leerlingen beelden in een bevroren beeld één van 
de wintersporten uit, andere leerlingen raden om welke 
sport het gaat.

3. Een Belgische 
ontdekkingsreizigster

• Sluit aan bij het artikel ‘Belgische Supervrouw’ op pag. 16.
• Motivatie
 Deze maand zet je Klap-magazine een Belgische 

ontdekkingsreizigster en schrijfster in de spotlights. Een 
overzicht van haar rijkgevulde leven vinden de leerlingen 
op pagina 16. Deze les werd opgebouwd volgens de 
principes van close reading. Eerst wordt een algemeen 
begrip en de grote lijnen van de tekst duidelijk gesteld. 
De inhoud van de tekst wordt centraal gesteld, omdat 
de leerlingen bewijs van hun antwoorden in de tekst 
moeten aanduiden. Nadien wordt er dieper ingegaan op 
de structuur van de tekst, details en de woordenschat. 
Als afsluiter is er een activiteit waarin de leerlingen alle 
gegevens en details uit de tekst creatief verwerken. De 
werkbladen kunnen gebruikt worden in een les Nederlands, 
onderdeel begrijpend lezen.

• Doelstellingen
 - De leerlingen duiden antwoorden op vragen in een tekst 

aan.
 - De lln. geven een logisch verloop van een tekst aan.
 - De lln. kiezen 5 kapstokwoorden om een tekst na te 

vertellen. 
 - De lln. verbinden woordverklaringen met de moeilijke 

woorden uit een tekst. 
 - De lln. kunnen het passende woord uit een tekst plaatsen 

bij tekeningen/foto’s.
 - De lln. verwerken de informatie uit een tekst op een 

creatieve manier.
• Werkwijze
 - Instap: Toon een foto van ontdekkingsreizigers
 (https://steemkr.com/history/@hafriz/great-explorer-lost-

without-a-trace-2017712t235613478z). Stel de leerlingen 
deze vragen: 

 - Wie kent de namen van deze personen?
 (Vasco Da Gama en Christoffel Columbus)
 (https://wikikids.nl/Ontdekkingsreiziger) 
 - Waarom zijn ze bekend? (Het zijn Europese ontdekkings-

reizigers die op zoek waren naar een route naar India.) 
 - Wat hebben ze gemeenschappelijk? (Het zijn mannen, 

ontdekkingsreizigers, ze waren op zoek naar een route naar 
India, ze leefden in de 15de-16 de eeuw.)

 - Wat doet een ontdekkingsreiziger? 
(Een ontdekkingsreiziger is iemand die op zoek gaat naar 
gebieden of plaatsen die voor de cultuur waartoe hij behoort 
onbekend zijn. Vroegere ontdekkingsreizigers hadden vaak 
de opdracht om deze nieuwe wereld in kaart te brengen, te 
koloniseren of te veroveren.)

 - Wie zou graag zelf een ontdekkingsreiziger zijn?
 - Kunnen vrouwen ook ontdekkingsreiziger zijn? (ja) 
 We lezen vandaag een tekst over een vrouwelijke 

ontdekkingsreiziger. 
 - Zie je op het eerste gezicht verschillen met de 

ontdekkingsreizigers die we daarnet zagen? (Het is een 
vrouw, de periode waarin ze leefde is veel later => a.d.h.v. de 
foto’s.)

 Laat de leerlingen de tekst een eerste keer aandachtig lezen. 
Daarna moeten ze kort vertellen aan hun buur wat ze 
onthouden hebben van de tekst. De buur mag aanvullen. 
Ze krijgen hiervoor maximum 5 min. tijd. Vervolgens 
lezen de leerlingen de vragen van de eerste opdracht zelf. 
Je bespreekt met hen wat ze precies moeten doen. Lees de 
eerste vraag luidop voor. Laat de lln. raden in welke alinea 
het over Tibet ging en waar ze dus het antwoord op deze 
vraag zullen vinden. Toon hun ook het belang van een 
goedgekozen tussentitel en de woorden die vetgedrukt 
staan. Vervolgens lezen de leerlingen de tekst nog eens 
aandachtig en ondertussen duiden ze de moeilijke woorden 
aan. Hierna lossen de leerlingen de tweede vraag op. 

 - Kern: De leerlingen mogen in andere duo’s nog eens kort 
vertellen wat ze nog weten van de tekst. Daarna zoeken ze 
in de tekst naar de ‘kapstokwoorden’, de woorden waarrond 
ze het verhaal kunnen breien. De leerlingen vertellen in 
weer andere duo’s waarover het artikel gaat, maar nu aan de 
hand van de woorden die ze genoteerd hebben. Ze moeten 
proberen om zo veel mogelijk informatie te geven en elkaar 
aan te vullen waar mogelijk. Vervolgens gaat de focus 
naar de woordenschat in de tekst. Laat de lln. de gekozen 
woorden uit de eerste kolom van oefening 4 vergelijken met 
de woorden die zij onderstreept hebben. Hoeveel woorden 
komen overeen? Bespreek kort. Hierna maken de leerlingen 
oefening 5. 

 - Slot: Vraag de leerlingen welke informatie ze nog meer 
zouden willen weten over Alexandra. Oefening 6 bestaat 
eruit dat de leerlingen de belangrijkste woorden uit 
elke alinea moeten halen en aan de hand daarvan een 
stripplaatje van die alinea maken. De lln. kennen de tekst 
op dit moment al heel goed en weten ook al heel wat details. 
Laat de lln. verwoorden wat ze precies willen tekenen. 
Het is de bedoeling dat ze zo veel mogelijk details in de 
tekening verwerken. 

• Tips om te differentiëren: 
 - De lln. die vlot overweg kunnen met de computer, kunnen 

foto’s opzoeken, uitprinten en er een collage van maken. 
 - De lln. kunnen een tableau vivant (levend schilderij – 

drama) maken. Je kan een digibord ter beschikking stellen 
om een achtergrond te kiezen en dan zoeken de leerlingen 
rekwisieten/kostuums en beelden ze een tafereel uit dat past 
bij een alinea. Hierbij zijn positie en gezichtsuitdrukking 
ook heel belangrijk! Je kan van deze tableaus foto’s maken. 



1. De wereld is een orkest
1. eigen antwoorden
2. JM – JM – JM – JM – Jongens en meisjes mogen 

kiezen met welk speelgoed ze spelen of welke hobby ze 
beoefenen. Vroeger was dat anders!

3. recht op vrije tijd en vakantie – recht op privacy – recht 
op trouwen met wie je wil – recht op je eigen godsdienst 
– recht op een goede job en een eerlijk loon – recht op 
onderwijs

4. is als jij – bent jou en ik ben mij – is nu eenmaal zo – 
okido – jouw manier is goed – iemand anders het anders 
doet

5. eigen antwoorden
6. Ze heeft de spierziekte ‘Dunne Vezel Neuropathie’. 
 Ze heeft veel pijn en kan geen koude of warmte 

verdragen. Ze kan last krijgen met haar hartslag, 
ademhaling en slikken.

 Zonder het te weten, heeft ze de ziekte aan haar 4 
kinderen doorgegeven.

 Sommige mensen denken dat Soraya niet ziek is, omdat 
ze er niet ziek uitziet. Dan zeggen ze: “Doe niet flauw, 
neem een pijnstiller!”

 Ze is een supporter van een voetbalclub, ze verwent haar 
kleinzoon, ze werkt, ze brengt graag tijd door met haar 
man.

2. Olympische Winterspelen
1. a. in Peking, China
 b. van 4 tot en met 20 februari 2022
 c. Er wordt geen publiek toegelaten in de stadions (enkel 

de atleten en hun begeleiders). / Alle inwoners van 
Peking worden getest op COVID-19.

 d. Ze willen daarmee protesteren tegen de 
onderdrukking van de Oeigoeren in China. Zij worden 
heel hard aangepakt door de Chinese overheid.

 e. Men vreest dat China via deze media wil spioneren.
 f. Noorwegen
 g. Bart Swings (snelschaatsen) en Loena Hendrickx 

(kunstschaatsen)
 h. op ijs of sneeuw
 i. shorttrack (Hanne Desmet) – bobslee (Sara Aerts en 

An Vannieuwenhuyse) – biatlon (Florent Claude)
 j. 2018: Zuid-Korea – 2026: Italië
2. 1. 1: S – 2: N – 3: O – 4: W – 5: B – 6: O – 7: A – 8: R – 9: 

D – 10: E – 11: N – 12: snowboarden 
 2. nog aanvullen nadat de foto’s geplaatst zijn

3. Een Belgische 
ontdekkingsreizigster

1. a. in een klooster – b. Tibetaans en Sanskriet – c. 
Alexandra David-Néel – d. Korea, China, Mongolië – e. 
gekend als: ontdekkingsreiziger en schrijfster – f. op haar 
78ste – g. zeven jaar

2. c –  e – b – g – d – a – f 
3. bv. Alexandra – India – kluizenaar – ontdekkingsreiziger 

– bedelares
4. conservatorium: hogere muziekschool waar je 

professioneel musicus of danser wordt / klooster: 
huis van een groep monniken of nonnen om een 
godsdienstig leven te leiden / religie: een bepaald geloof 
/ kluizenaar: een persoon die in afzondering leeft, buiten 
de bewoonde wereld / ontdekkingsreiziger: iemand 
die onbekende gebieden gaat verkennen / vermomd: 
het aannemen van een andere uiterlijke verschijning / 
bedelares: iemand die aalmoezen (geld) vraagt om te 
kunnen overleven / spendeerde: besteden / (uit)geven

5. Sanskriet – India – boeddhisme – Tibet
6. Alinea 1: Brussel, conservatorium, Sanskriet
 Tekening 1: ideetjes: Brussel, Belgische mama en Franse 

papa, piano en zang, Oosten/Tibetaans/Sanskriet   
 Alinea 2: India, trouw, einde relatie
 Tekening 2: ideetjes: India, bruidspaar, kalender
 Alinea 3: boeddhisme, ontdekkingsreiziger, boeken
 Tekening 3: ideetjes: grot, Boeddhabeeld, boeken 

schrijven, vliegtuig
 Alinea 4: klooster, bedelares, schrijven en studeren
 Tekening 4: ideetjes: klooster, bedelares met pruik, 

boeken 

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

Sleutel bij de werkbladen

N R A I B S E N E I K N S O

H K S L E B E N J B L A C A

C R U E P E R S E E T E H N

U R A N O I H I N A E B A E

R O O N S O N L I S U R A F

L U A D C T E E R R N L T U

I I R K E B R U S O K E S A

N T E S N L I I N K N O E L

G Y J O O R E A J N I L N G

A K O O T E S N T D S E C N

B O B S L E E E N L E K N A

Y E S K E L E T O N O N B L

K E P B T M E O G Z I N K L

H K N B K L J T T N E N L I

J N N L D L E E A Y H C L O



De wereld is een orkest (1)

1. Wie ben jij?
 Beantwoord onderstaande vragen.
 Noteer daarna 2 namen van klasgenoten die hetzelfde antwoord hebben opgeschreven.
 Als je je sterrenbeeld niet kent, surf dan naar https://wikikids.nl/Sterrenbeeld_(astrologie)

2. Horen deze afbeeldingen bij jongens, bij meisjes of bij jongens en meisjes?
 Noteer J, M of JM bij de foto’s.

ik klasgenoten

Dit is mijn lievelingskleur.

Dit is mijn sterrenbeeld.

Dit is het leukste dier.

Dit is mijn favoriete hobby.

Dit eet ik het liefst.

Dit is het leukste schoolvak.

Dit vind ik heel eng!
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3. Welke mensenrechten worden hier voorgesteld? 
 • Tip: Surf naar https://www.amnesty-international.be/uvrm 

  

  

De wereld is een orkest (2)

4. Beluister het liedje Iedereen is anders: https://www.youtube.com/watch?v=AMJDJaqalfE 
 Vul de tekst aan.

 Iedereen is anders

 Niemand 

 Iedereen is anders

 Jij 

 Iedereen is anders

 Dat 

 Iedereen is anders

 

 Je bent misschien wat eigenzinnig

 Alleen 

 Maar je moet goed begrijpen

 Dat 
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5. Maak deze 3 silhouetten zo verschillend mogelijk:
 huidskleur, kledij, haarstijl, enz.

De wereld is een orkest (3)

6. Interview met Soraya
 Hoe is Soraya ‘anders’ dan andere mensen? Welke ziekte heeft ze?

 

 Waar heeft Soraya last van door haar ziekte?

 

 

 

 Wat vindt Soraya nog erger dan zelf ziek zijn?

 

 Sommige mensen reageren niet goed. Kan je dat uitleggen?

 

 

 Hoe is Soraya hetzelfde als mensen zonder spierziekte?
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De wereld is een orkest (4)

7.  Dit ben ik 
 Teken en kleur in de linkerkant van het hoofd hoe je eruit ziet aan de buitenkant (bv. een bruin oog, een halve 

neus, je huidskleur, enz). Teken en kleur in de rechterkant van het hoofd dingen die iets meer vertellen over jou
 (bv. je naam, je leeftijd, je idolen, hobby’s, lievelingseten …).



1. Bij het artikel
 Wat leert het Klap-artikel jou over de Olympische Winterspelen 2022?
 a. In welke stad vinden ze plaats? En in welk land?

 

 b. Wanneer gaan ze door?

 

 c. Enkele dingen zijn anders dan normaal omwille van de huidige coronapandemie. Noteer 2 zaken.

 

 

 

 

 d. Waarom gaan veel westerse regeringsleiders niet naar deze Spelen?

 

 

 e. Waarom worden westerse atleten aangeraden om hun gsm en laptop thuis te laten?

 

 

 f.  Welk land is topfavoriet om heel wat medailles binnen te halen?

 

 g. Wie zijn de 2 Belgische kandidaten van wie een topprestatie verwacht wordt en in welke sportdiscipline doen 

ze mee?

 

 

 h. Vul de zin aan zodat duidelijk wordt dat het om de Winterspelen gaat.
 Tijdens de Olympische Winterspelen strijden atleten voor een medaille in sporten die beoefend worden  

 i.  Opzoekwerk op het internet
 Zoek op het internet nog 3 andere sporten waaraan Belgen deelnemen tijdens deze Winterspelen 

en geef telkens de naam van 1 Belgische deelnemer.

 

 

 

 j.  Opzoekwerk op het internet
 De Winterspelen vinden om de 4 jaar plaats. 

 Welk land organiseerde de Spelen in 2018?  

 Waar zullen de Spelen in 2026 plaatsvinden? 

Olympische Winterspelen (1)
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2. Olympische wintersporten
 1. Noteer bij het cijfer in de linkerkolom de letter van de omschrijving die bij de sport hoort.

  12. De elf letters in de eerste kolom vormen van boven naar beneden de naam van nog een wintersport: 

  

 2. Noteer het nummer van de 12 wintersporten bij de passende foto. 

Olympische Winterspelen (2)

1 - alpineskiën
B – Ploegsport op een ijsveld waarbij spelers met een stick een blokje 
(puck) in het doel van de tegenstander proberen te krijgen.

2 - biatlon
A – Atleten lopen om het snelst een afstand op ski’s op een vlak  
of glooiend terrein.

3 - bobsleeën
S – In de besneeuwde bergen leggen atleten zo snel mogelijk een par-
cours af in 5 disciplines: de afdaling, de super-G, de reuzenslalom, de 
slalom en de combiné.

4 - curling D – Atleten leggen om het snelst een afstand af op een ovalen ijspiste.

5 - ijshockey
O – Atleten dalen zittend in een bakje (per 2 of per 4) zo snel mogelijk 
een ijsbaan af.

6 - kunstrijden
N – Atleten springen op ski’s om het verst nadat ze een grote glijbaan 
zijn afgegleden.

7 - langlaufen
E – Atleten glijden op een platte slee om het snelst van een ijsbaan, waar-
bij ze op hun buik liggen, met het hoofd naar voor.

8 - rodelen
W – Atleten laten zware stenen over het ijs glijden om zo dicht mogelijk 
bij een doel te  landen.

9 - (snel)schaatsen
N – Atleten lopen op ski’s een parcours en af en toe mikken ze met een 
karabijn naar een roos.

10 - skeleton
O – Atleten maken op schaatsen een stijlvolle ijsdans met spectaculaire 
sprongen en bewegingen.

11 - schansspringen
R – Atleten glijden op een slee om het snelst van een berg, waarbij ze op 
hun rug liggen, met de voeten naar voor.



3. Zoek de namen van de Olympische wintersporten bij nummer 1 tot en met 10 in het woordrooster
 (bij nummer 9 zoek je naar ‘schaatsen’).

Olympische Winterspelen (3)

N R A I B S E N E I K N S O

H K S L E B E N J B L A C A

C R U E P E R S E E T E H N

U R A N O I H I N A E B A E

R O O N S O N L I S U R A F

L U A D C T E E R R N L T U

I I R K E B R U S O K E S A

N T E S N L I I N K N O E L

G Y J O O R E A J N I L N G

A K O O T E S N T D S E C N

B O B S L E E E N L E K N A

Y E S K E L E T O N O N B L

K E P B T M E O G Z I N K L

H K N B K L J T T N E N L I

J N N L D L E E A Y H C L O
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1. Lees de tekst grondig. 
 Kleur het antwoord op deze vragen in de tekst in een zelfgekozen kleur. 

3. Noteer 5 woorden die je als kapstokken zou kunnen gebruiken om de tekst na te vertellen. 

2. Zet de vragen in een logische volgorde volgens de antwoorden die je in de tekst vond. 

  

4. Er staan enkele moeilijke woorden in de tekst.
  Verbind ze met de passende uitleg. 

Een Belgische ontdekkingsreizigster (1)

Kleur Vraag

a. Waar woonde Alexandra in Tibet?

b. Welke Oosterse talen leerde ze?

c. Over wie gaat het in de tekst?

d. Welke landen in het Oosten bezocht Alexandra allemaal?

e. Waarom is zij een Belgische Supervrouw?

f. Op welke leeftijd stopte ze met reizen?

g. Hoe lang was ze getrouwd met Philippe Néel de Saint-Sauveur?

conservatorium •

klooster •

religie •

kluizenaar •

ontdekkingsreiziger •

vermomd •

bedelares •

spendeerde •

• een persoon die in afzondering leeft,
 buiten de bewoonde wereld

• het aannemen van een andere
 uiterlijke verschijning

• hogere muziekschool waar je professioneel
 musicus of danser wordt

• iemand die onbekende gebieden gaat verkennen

• iemand die aalmoezen (geld) vraagt
 om te kunnen overleven

• huis van een groep monniken of nonnen
 om een godsdienstig leven te leiden

• besteden / (uit)geven

• een bepaald geloof 



5. Geef het woord uit de tekst dat bij deze foto’s past.

6. Maak een stripverhaal van de hoogtepunten uit het leven van Alexandra. 
Let goed op de tips die je krijgt in de tekst. 
Je kan zelf tekenen of passende prentjes uitprinten en een collage maken. 
Je kan uit elke alinea enkele belangrijke zaken halen die je kan gebruiken bij het tekenen. 

Alinea 1: , , 

Alinea 2: , , 

Alinea 3: , , 

Alinea 4: , , 

Een Belgische ontdekkingsreizigster (2)

1.

3.

2.

4.
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Sluit aan bij de Klapkrant van februari 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wanneer bel je naar 112?
  a. Als je niet naar school kan door corona.
  b. Als je je huissleutel vergeten bent.
  c. Als er brand is uitgebroken.

2. Waar woont hond Kun-Kun nu?
   a. in Mexico
   b. in Hongarije
   c. in Spanje

3. In welke zin past het woord glamour?
   a. Het thema van het feest is ‘glitter en … ’.
   b. … water is een mengeling van zoet en zout water.
   c. In Rutland vonden onderzoekers een … fossiel.

4. Welk dier houdt geen winterslaap?
   a. een egel
   b. een vleermuis
   c. een das

5. Wat betekent ‘iets gemeen hebben’?
   a. Een overeenkomst hebben met iemand.
   b. Erg boos zijn op elkaar.
   c. Verschillend zijn van elkaar.

6. Waarvoor staat de afkorting ‘DVN’?
   a. Dikke Vezel Neuropathie
   b. Dunne Vliezen Neuropathie
   c. Dunne Vezel Neuropathie

7 . Wat gebeurde er bij het eiland Tonga?
   a. De grootste vulkaan op het eiland barstte uit.
   b. Een orkaan vernielde de grootste stad op het eiland.
   c. Een vulkaan barstte uit onder water.

8. In welke discipline maakt België het meeste kans op een olympische medaille in Peking?
   a. in de biatlon
   b. in het snelschaatsen
   c. in het kunstschaatsen

9. Wat heb je niet nodig om pannenkoeken te maken?
 a. zelfrijzende bloem
 b. mikadostokjes
 c. suiker

10. Hoe geraakte Alexandra David-Néel de verboden stad Lhasa binnen?
 a. Ze was vermomd als monnik en had een zonnebril op.
 b. Ze was vermomd als koopman en had een tulband op haar hoofd.
 c. Ze was vermomd als bedelares en had een pruik op haar hoofd.

Klap nieuwsquiz 6
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