
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. Water: van zee tot storm
• Sluit aan bij de artikels ‘Veilig het strand op’ op pag. 3 en 

‘Ik maak … een storm in een glas water’ op pag. 14.
• Motivatie
 Naar zee gaan is voor velen een heel ontspannende 

activiteit. Toch moeten we ons aan bepaalde regels 
houden om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Zonnebaden, putten graven, zwemmen, drijven op 
een matras … vele zaken houden gevaren in. Het 
is belangrijk dat de leerlingen zich daarvan bewust 
zijn. De werkbladen kunnen gebruikt worden in een 
les Taal, begrijpend lezen, maar evenzeer in een les 
Wereldoriëntatie. Begrijpend lezen wordt nog te dikwijls 
geïsoleerd. De leesstrategieën gelden niet alleen voor 
een les rond begrijpend lezen maar evenzeer voor 
informatieve teksten, verhalen, gedichten … in andere 
vakken.

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden enkele inhoudsvragen bij 

een artikel. 
 - De lln. begrijpen een tekst door hem technisch vlot te 

lezen en de betekenis van de moeilijke woorden op te 
zoeken.

 - De lln. duiden verwijswoorden aan en weten waarnaar 
die verwijzen.

 - De lln. duiden signaalwoorden aan.
 - De lln. benoemen een tekstsoort en verklaren waarom.
 - De lln. vergelijken teksten met dezelfde inhoud maar 

verschillende opmaak en kunnen aangeven waarom de 
ene tekst vlotter leest dan de andere.

 - De lln. krijgen interesse in wetenschappelijke 
fenomenen en kunnen die uitvoeren en eenvoudig 
uitleggen.

• Werkwijze
 - Vooraf: Zorg voor enkele jampotten met deksel, 

theelepels, afwasmiddel en azijn.
 - Instap: toon enkele foto’s van mensen op het strand in 

de zomer (Belgische kust). Vraag de leerlingen waar ze 
aan denken bij het zien van deze foto’s. Maak klassikaal 
een woordspin op het bord. Lees hierna het artikel 
‘Veilig het strand op' op pag. 3 van Klap. Hou een kort 
gesprek over mogelijke gevaren op het strand, als deze 
niet aan bod kwamen bij de woordspin.

 - Kern: Herhaal nog even wat signaalwoorden en 
verwijswoorden in een tekst zijn, en welke strategieën 
er allemaal bestaan om de betekenis van een woord te 
kennen … Hierna lossen de leerlingen de vragen op 

de werkbladen zelfstandig of per twee op. Spreek af 
wanneer de leerlingen per twee de doe-opdracht van 
pag. 14 kunnen uitvoeren. Na een afgesproken tijd 
kunnen de leerlingen hun antwoorden in groepjes van 4 
bespreken en verbeteren.

2. Een bijzonder bezig beestje,
  de (honing)bij
• Sluit aan bij het artikel ‘Bijenhelden breken uit!’ op 

pag. 5.
• Motivatie
 Bijen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit. 

Biodiversiteit staat voor al het leven op onze aarde en 
levert allerlei kostbare goederen en diensten op. Denk 
maar aan zuurstof, drinkwater, voedsel, bescherming 
tegen natuurrampen … Met dank aan de bijen kunnen 
er nieuwe planten groeien. Ze bestuiven bloemen en 
planten, zodat er zich nieuwe zaadjes vormen. ‘Als de 
bij van de aarde verdwijnt, heeft de mens nog maar vier 
jaar te leven.’ Deze woorden worden toegeschreven aan 
niemand minder dan Albert Einstein. Jammer genoeg 
gaat het tegenwoordig niet goed met de bijen; het is 
dan ook hoog tijd dat we deze dieren meer onder de 
aandacht brengen. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden inhoudsvragen bij een 

artikel. 
 - De leerlingen ontdekken dat er drie typen bijen zijn, 

met name de koningin, de werksters en de darren.
 - De lln. gebruiken zelfstandig en op systematische wijze 

verschillende informatiebronnen op hun niveau.
 - De lln. herkennen en benoemen de bij, de hommel en 

de wesp. 
 - De lln. bespreken de kenmerken van insecten. 
 - De lln. zoeken weetjes over bijen op.
• Werkwijze
 - Vooraf: Ga in de schooltuin op (insecten)safari. 

Insecten zijn klein, soms onopvallend en soms ook eng. 
Maar als je ze van dichtbij bekijkt, zijn ze vaak heel 
verrassend. Zonder al deze mini-helden zou een tuin 
niet kunnen bestaan. Op deze site vind je een handige 
zoekkaart om mee te nemen op jullie safari:

 https://www.hogent.be/sites/hogent/assets/File/
Zoekkaart%20-%20LO-lowres.pdf
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 - Instap: Terug in de klas laat je de leerlingen vertellen 
over hun ervaringen. Welke beesten hebben ze gehoord? 
Wat hebben ze gevoeld? Welke kriebelbeesten hebben 
ze gezien? Welke insecten hebben ze gezien? Hoe zien 
insecten eruit? Kom tot de conclusie dat insecten 
allemaal op dezelfde manier gebouwd zijn. Hun lijf 
bestaat uit drie delen: een kop, een borststuk en een 
achterlijf. Een ander kenmerk van insecten is dat ze zes 
poten hebben. Ook zijn het koudbloedige beestjes met 
een skelet aan de buitenkant van hun lichaam.

 - Kern: Vertel dat we vandaag focussen op de bij. Lees nu 
samen het artikel ‘Bijenhelden breken uit!’ op pag. 5. De 
leerlingen beantwoorden nadien individueel of in kleine 
groepjes de vragen van de eerste opdracht. Aansluitend 
laat je hen aan de slag gaan met de andere opdrachten. 
Hiervoor is bijkomende informatie over bijen of een 
internetaansluiting erg handig. Wanneer je de leerlingen 
in heterogene groepjes laat werken, kunnen ze het 
meest van elkaar leren. Voor een derde leerjaar opteer 
je het best voor een klassikale verwerking van deze 
werkbladen. De verdiepingsopdracht richt zich vooral tot 
het vierde leerjaar.

 - Slot: Op het einde van de les worden alle vragen 
klassikaal gecontroleerd. Eventueel kan je hiervoor nog 
dit filmpje bekijken: 

 https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bijen-1/. 
 Je maakt ook even tijd om te reflecteren over wat de 

leerlingen van deze opdrachten vonden. Wat liep goed? 
Wat liep minder vlot? Was er voldoende tijd? Welke 
opdracht was boeiend?

• Tips
 - Wil je dat je leerlingen zich nog meer verdiepen in 

de wondere bijenwereld? Boek dan een bezoek bij een 
plaatselijke imker. In elke provincie zijn er meerdere te 
vinden. 

 - Maak een waskaarsje. Materiaal: gewalste bijenwas, 
schaar, wieken, glazen potje. Zet een ruime pan water 
op het vuur. Verwarm de helft van de brokken bijenwas 
au bain marie in een andere pan. Laat de was langzaam 
smelten. Ondertussen bevestig je – met behulp van je 
lijmpistool – je kaarslont op de bodem van een glazen 
potje. Zorg ervoor dat je lont mooi in het midden zit 
en fixeer met een penseel of satéprikker. Als de was 
helemaal opgelost en helder is, schenk je voorzichtig de 
potten vol met de gesmolten bijenwas. Na zo’n vier uur 
zijn de kaarsen klaar om te branden.

3. Water, het blauwe goud
• Sluit aan bij het dossier 'Water' op pag. 7-9.
• Motivatie 

Water … De laatste tijd hebben we het met bakken uit 
de lucht zien komen, veel meer dan we gewoon zijn 
in deze tijd van het jaar. Toch staat het grondwater op 
veel plaatsen nog steeds te laag. In deze les leer je de 
leerlingen studerend lezen en leren leren. De lln. gaan 
met de artikels aan de slag en kunnen tegen het einde 
van de les de inhoud van de artikels zelf verwoorden. 
We vertrekken vanuit de titel en gaan steeds dieper in op 
de inhoud. De leerkracht kan het leerproces goed volgen 
doordat de leerlingen na elke opdracht mogen noteren 
wat ze van de moeilijkheidsgraad vonden. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen voorspellen in welk artikel ze informatie 

zullen vinden over een bepaald woord. 
 - De lln. lezen artikels aandachtig. 
 - De lln. rangschikken titels van artikels alfabetisch.
 - De lln. bedenken nieuwe titels bij artikels. 
 - De lln. duiden de belangrijkste woorden in een artikel 

aan.
 - De lln. maken een woordenweb met de gemarkeerde 

woorden. 
 - De lln. schrijven een artikel over dezelfde inhoud in 

hun eigen woorden.
 - De lln. vertellen de inhoud van een artikel aan een 

medeleerling. 
 - De lln. kunnen zichzelf evalueren. 
• Werkwijze
 - Instap: Vertel de leerlingen dat jullie straks een 

heleboel artikels zullen lezen uit het Klapmagazine. Zorg 
ervoor dat de leerlingen de artikels nog niet gelezen 
hebben. Som al enkele titels op: Zoet of zout? Zinken 
of drijven? Over zee. De leerlingen mogen voorspellen 
waarover de artikels zullen gaan. Laat hen ook nadenken 
over het algemene thema (water). Deel nu de werkbladen 
uit en laat de leerlingen de eerste opdracht invullen. Als 
voorbeeld kan je ‘bultrug’ klassikaal invullen. 

 - Kern: De leerlingen vullen opdrachten 2 en 3 
individueel in. Voor opdracht 4 kan je klassikaal 
werken. Bij opdracht 5 lees je eerst nogmaals het 
artikel ‘Blauwe goud’ klassikaal voor. Bekijk welke 
woorden gebruikt werden in het woordenweb. Vraag de 
leerlingen of dit de belangrijkste woorden zijn. Zouden 
zij bepaalde woorden weglaten of nog extra woorden 
aanduiden? Geef duidelijk aan wat de bedoeling is van 
de gemarkeerde woorden. De lln. moeten het volledige 
artikel kunnen vertellen aan de hand van deze woorden. 
Hierna werken de leerlingen zelfstandig verder aan de 
andere artikels. Niet elke leerling moet alle artikels 
samenvatten. Laat hen op hun eigen tempo werken. 
Taalzwakkere leerlingen kan je laten samenwerken in 
duo’s. Voor het schrijven van het artikel in opdracht 
6 kan je ook differentiëren: je kan bepaalde leerlingen 
meerdere artikels laten schrijven of je kan leerlingen in 
duo’s laten werken. Laat de leerlingen na elke opdracht 
ook duidelijk aangeven of deze opdracht lukte. Op deze 
manier kan jij het leerproces volgen. 

 - Slot: Nu de leerlingen grondig gewerkt hebben met de 
artikels is het de bedoeling dat ze in duo’s werken. Ze 
krijgen van hun partner enkel de titel van een artikel. 
Dan vertellen zij alles wat ze nog weten van dit artikel. 
Ondertussen luistert de partner aandachtig en markeert 
de woorden die gezegd werden in het woordenweb. 
De bedoeling is om zo veel mogelijk woorden op te 
sommen. Vraag de leerlingen tenslotte ook om duidelijk 
te noteren wat ze hebben geleerd tijdens deze les. 



1. Water: van zee tot storm
1. 1. eigen antwoorden
 2. a. Een oogje in het zeil houden.
   b. Goed uitkijken.
 3. aan te manen voorzichtig te zijn. 
 4. vlaggen: rood, geel, groen – redders: hoge stoel, 

bootjes
 5. a. de mensen – b. de kleur van de vlaggen – c. een 

oogje in het zeil houden – d. op het armbandje  
2. 1. Zich druk maken om niets. – 2.a. nu, eerst, dan, 

daarna, tenslotte – b. Een activerende tekst: we kunnen 
iets doen. – 3. a. Met de tekst op pag. 14. Die is beknopt 
en we kunnen gemakkelijk de stappen volgen. – b. We 
zien een draaikolk. – c. De was in de machine tijdens het 
centrifugeren, de zweefmolen.

2. Een bijzonder bezig beestje,
  de (honing)bij
1. a. de eerste  week van juni, voor de achtste keer – b. 

Minder beton en meer groen – c. Britt Van Marsenille, 
zij is zelf imker, en Dominique Persoone, hij gebruikt 
soms honing in zijn pralines. – d. bedreigingen: 
bestrijdingsmiddelen die de mens gebruikt, bijen moeten 
steeds verder vliegen voor bloemen – oplossingen: meer 
bloemen planten, geen pesticiden gebruiken

2. a.

 b. ei – larve – pop – bij / c. de hommel – de wesp – de 
wesp

3. a. één koningin en 40.000 tot 60.000 werkbijen – b. de 
dar – c. holle bomen, kasten of korven – d. groter en 
slanker dan werkbijen – e. het patroon van een achtbaan 
– f. solitair insect – g. met de poten / Met voelsprieten 
kan de bij goed ruiken.

4. a. 1 kilogram = 1.000 gram / 500 km / 250 km – b. eigen 
antwoord

3. Water, het blauwe goud
1. bultrug – Walvissen / dichtheid – Zinken of drijven? 

/ urine – Zuiveren / kieuwen – Zuurstof / watersport 
– Flyboarden / metaal of steen – Zinken of drijven? 
/ 97,5% – Zoet of zout? /  Overkop in de lucht – 
Flyboarden / waadvogels – Flamingo / drinkbaar 
– Blauwe goud / goederen – Over zee / inademen – 
Zuurstof

2. Eigen antwoorden.
 a. Blauwe goud / Flamingo / Flyboarden / Over zee / 

Walvissen / Zinken of drijven? / Zoet of zout? / Zuiveren 
/ Zuurstof 

3. Eigen antwoorden.

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

Sleutel bij de werkbladen

antenne

angel

kop

facetoog

poten

borststuk

achterlijf

vleugel



Water: van zee tot storm (1)

1. Lees het artikel ‘Het strand’ op pag. 3 van Klap.

1. Welke woorden begrijp je niet? 
 Omkring die woorden en zoek de betekenis ervan.
 Hoe heb je de betekenis van de woorden gevonden?

 

 

2. Welke uitdrukking wordt hier voorgesteld en wat betekent ze?

 a.  

 

 b. Betekenis:  

 

 

3. Dit artikel werd geschreven om ons … 

  te laten weten dat het bijna vakantie is.

  aan te sporen om naar zee te gaan.

  aan te manen voorzichtig te zijn.

4. Onderstreep in de tekst enkele belangrijke woorden.
 Denk aan wie? wat? waar? wanneer? hoe? 
 Vul nu dit schema aan. 

VEILIGHEID

VLAGGEN

HOGE STOEL



5. VerWIJSwoorden
 Waarnaar verwijzen de vetgedrukte woorden?
 Zoek het op in het artikel.

 a. Ze gaan op uitstap of op vakantie naar de kust.

 ze = 

 b. Hun kleur geeft aan of je wel of niet mag zwemmen.  

 hun = 

 c. Dat doen ze vanop hun hoge stoel of vanop een bootje.

 dat = 

 

 d. Daarop komt het telefoonnummer.

 daarop = 

2. Een storm in een glas water – op pag. 14 van Klap

1. Dit is een uitdrukking. 
 Maak een tekening van deze uitdrukking en schrijf er de betekenis bij.

  Betekenis: 

 

Water: van zee tot storm (2)



2. Lees de tekst hieronder:

 a. In deze tekst worden SIGNAALwoorden gebruikt.
 Omkring de signaalwoorden.

 b. Deze tekst is een:

   informatieve tekst

   activerende tekst

   overtuigende tekst

   ontspannende tekst

    Waarom heb je dit antwoord gekozen?

 

 

3. Lees de tekst ‘Ik maak … een storm in een glas water’ op pag. 14 van Klap.
 a. Met welke tekst ga je het liefst aan de slag? De tekst hierboven of die op pag. 14? Waarom?

 

 

 b. Voer nu de opdracht uit. Noteer kort wat je ziet. 

 

 

 c. In de tekst staan nog voorbeelden die op deze manier ontstaan.
 Schrijf er 2 op.  

 

 

4. En nu is het tijd om naar buiten te gaan en de proef met de emmer uit te voeren.

 SUCCES!!!

Water: van zee tot storm (3)

Jullie nemen een jampot. Dat 
mag een grote of een kleine pot 
zijn. Op die jampot moet een 
deksel zitten dat heel goed sluit. 
Uit de kast halen jullie ook een 
theelepel en een fles afwasmid-
del. Je kan kiezen of je ook azijn 

gebruikt of niet.
Nu kunnen jullie beginnen. 
Eerst vullen jullie de jampot met 
water. Hij moet voor twee derde 
vol zijn. Dat is meer dan de helft. 
Dan gieten jullie er een theelepel 
afwasmiddel bij. Doe dit voor-

zichtig. Er mag ook een theelepel 
azijn bij. Daarna nemen jullie het 
deksel en je sluit de pot goed af 
met het deksel. Ten slotte schud-
den jullie de pot lichtjes en maak 
je een draaiende beweging. Wat 
doet het water in de jampot nu?



Een bijzonder bezig beestje, de (honing)bij (1)

Bij elke oefening staat een honingbij. 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(in) nodig.
rood = Dit ging mijn petje te boven, deze opdracht was te moeilijk.

1. Lees aandachtig het artikel ‘Bijenhelden breken uit!’ op pag. 5.
 Los daarna deze vragen op.
 a. Wanneer is het de Week van de Bij? Voor de hoeveelste keer vindt deze week plaats? 

 
 b. Met welke leuze maak je de bijen blij?

 
 c. Wie zijn meter en peter van deze actieweek? Wat hebben zij met bijen?

 

 

2. De delen van een honingbij.
 a. Vul de ontbrekende delen aan: 

 Bedenk 2 manieren hoe we de bij kunnen helpen.
 Oplossingen voor de bij:

 1. 

 

 2. 

 

 d. Bedenk 2 redenen waarom het slecht gaat met de 
bij. Bedreigingen voor de bij:

 1. 

 

 2. 

 



 b. Het leven van een bij bestaat uit vier delen. 
 Schrijf bij deze foto’s de juiste stap in de gedaanteverwisseling of metamorfose van een bij:
 pop – ei – bij – larve

 c. Bijen en hommels zijn het makkelijkst te herkennen aan hun harige vacht. 
 Hommels hebben een ‘bontjasje’ met zwarte en warmgele strepen en zijn iets groter dan bijen.
 Wespen daarentegen zijn kaal en hebben zwarte met felgele strepen.
 
 Wie is wie? Vul de juiste naam in:

 * Ik heb het dikste achterlijf: 

 * Ik heb het smalste middel: 

 * Ik heb de felste kleuren: 

3. Bijenweetjes
 Zoek op en kruis het juiste antwoord aan. 
 Met de woorden achter de correcte antwoorden kun je een zin vormen met nog een ander bijenweetje.

 a. Honingbijen leven in volken. Elk volk bestaat uit: 
  één koningin en 40.000 tot 60.000 werkbijen. (Met)
  meer dan 100.000 werkbijen. (Als)
  één koningin, één koning en 50.000 werkbijen. (In)

 b. De mannetjesbij, die in het voorjaar de koningin bevrucht, noemen we ook:
  de nar. (voelhoorntjes)
  de dar. (voelsprieten)
  de ram. (antennes)

 c. Bijen bouwen nesten in:
  nestkastjes. (zal)
  rivieren en beken. (kom)
  holle bomen, kasten of korven. (kan)

 d. Een koningin is:
  groter en slanker dan de werkbijen. (de)
  kleiner en dikker dan de werkbijen. (het)
  even groot als de werkbijen. (een)
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Een bijzonder bezig beestje, de (honing)bij (2)



 e. Waw, hoe knap! Bijen praten met elkaar door speciale danspasjes uit te voeren.
 Met die danspasjes vertellen ze hoe en waar ze voedsel kunnen vinden.
 Welk patroon heeft de kwispeldans?
  het patroon van een zigzag-beweging (hommel)
  het patroon van een achtbaan (bij)
  het patroon van een driedubbele lus (wesp)

 f. Welk begrip heeft niets te maken met de wereld van de bij? 
  facetogen (zowel) 
  solitair insect (het) 
  wipneus (goed)

 g. Met welk lichaamsdeel verzamelt de honingbij het stuifmeel dat op het lichaam achterblijft? 
  met de poten (ruiken) 
  met de vleugels (bijen) 
  met de voelsprieten (geen)

4. Verdiepingsopdracht: 
 Wist je dat … een bij heel ver moet vliegen voor één theelepel honing?

 Voor 1 theelepel honing gaat de bij langs bij meer dan 1.000 bloemen. 
 Voor 1 kg honing leggen bijen een afstand tot wel 50.000 km af. Dat is meer dan 1 keer rond de aarde vliegen! 
 Eén werksterbij produceert in haar hele leven minder dan één gram honing. 
 Een theelepel honing is dus het levenswerk van meerdere bijen! 
 
 a. Vul de tabel aan. 

 b. Pak de atlas of www.maps.google.be erbij.
 Vergelijk: tot welke stad zouden de bijen vanaf de school moeten vliegen voor één theelepel honing? 

1 kilogram honing

(  gram)

10 gram honing 5 gram honing
(een theelepel)

50.000 kilometer

Een bijzonder bezig beestje, de (honing)bij (3)



Water, het blauwe goud (1)

VOOR HET LEZEN
1. In welk artikel kan je informatie vinden over …? 
 Voorspel! Zet een kruisje bij het artikel waarin je dit woord waarschijnlijk zal tegenkomen.

Klaar? Lees de artikels. Kleur het vakje groen als je het woord tegenkomt. 
Tel nadien hoeveel keer je kruisje in een groen vakje staat.

Ik behaalde een score van  / 12 

Bij welk artikel had je een andere inhoud verwacht?

Blauwe goud

Zoet of zout?

Zuiveren

Over zee

Flyboarden

Zinken of drijven?

Zuurstof

Walvissen

Flamingo
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VOOR HET LEZEN
2. De hoofdredacteur twijfelde om de artikels in alfabetische volgorde in het Klapmagazine te plaatsen.  

Dit is haar notitieboekje waarin de volgorde genoteerd stond.
 Schrijf deze volgorde op de linkerpagina van het schriftje op. 

3. De hoofdredacteur was niet helemaal tevreden met de gekozen titels.
 Jij krijgt de opdracht om passende titels te verzinnen bij elk artikel.
 Schrijf deze op de rechterpagina van het schriftje naast de oorspronkelijke titel. 

4. Raad het artikel! Elke leerling leest luidop 1 van zijn/haar nieuwe titels voor.
 De klasgenoten raden wat de oorspronkelijke titel van het artikel is. 

Water, het blauwe goud (3)

Dit lukte

Dit lukte

Dit lukte

NIEUWE TITELS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ALFABETISCHE
INHOUDSTAFEL

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



Water, het blauwe goud (2)

7. Werk in duo’s
 Kan jij de inhoud van het artikel in je eigen woorden vertellen als je enkel een titel krijgt?
 Elk om beurt zeg je een titel. De andere leerling vertelt wat hij/zij nog weet van het artikel. 
 Markeer de woorden in het woordenweb van je partner als hij/zij het woord gebruikte. 
 Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk woorden gebruikt! 

Dit lukte

Dit heb ik bijgeleerd:

6. Kies je favoriete nieuwe titel uit vraag 3. Maak bij deze nieuwe titel een artikel met de woorden die je 
markeerde in dat artikel. Behoud dezelfde inhoud, maar gebruik je eigen woorden. 

Dit lukte

5. Neem nu je markeerstift. Lees de artikels nog een keer grondig.
 Duid in elk artikel de belangrijkste woorden aan.
 Beperk je tot maximum 15 woorden per artikel.
 Noteer ze nadien in een woordenweb zoals hieronder.
 We deden dit even voor met het artikel ‘Blauwe goud’. 

Dit lukte
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Sluit aan bij de Klapkrant van juni 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Hoe komt het dat ons land een beetje groter is geworden?
  a. Een grenspaal is ten onrechte een paar meter verplaatst.
  b. De Noordzee heeft zich enkele meters teruggetrokken.
  c. Frankrijk heeft een stukje land afgestaan aan ons land.

2. Waarom springen veel Europeanen op 11 juli in rivieren en kanalen?
  a. Omdat het dan de langste dag van het jaar is.
  b. Om aandacht te vragen voor de kwaliteit van het water.
  c. Om aandacht te vragen voor het feit dat alle kinderen recht hebben op zwemles.

3. Waar vind je vanaf 12 juni de langste glijbaan van Europa?
  a. Op het domein De Zon in Sint-Andries.
  b. Op het domein De Maan in Sint-Katelijne-Waver.
  c. Op het domein De Ster in Sint-Niklaas.

4. Hoe wordt de honing uit de honingraten gehaald?
  a. Door de honingraten in water onder te dompelen.
  b. Door de honingraten in een ronddraaiende molen te steken.
  c. Door de honingraten af te schrappen met een lang mes.

5. Welke zin over water is waar?
  a. Maar liefst 50 procent van de aarde is bedekt met water.
  b. Het lichaam van de mens bestaat voor 40 procent uit water.
  c. Opdat je nieren goed zouden werken, moet je voldoende water drinken.

6. Wat mag je niet hebben als je wil flyboarden?
  a. Hoogtevrees.
  b. Watervrees.
  c. Beide.

7. Welk dier behoort niet tot de tandwalvissen?
  a. De beluga.
  b. De dolfijn.
  c. De bultrug.

8. Je bent aan het zeilen en er is tegenwind. Wat moet je doen?
  a. Je moet zigzaggen.
  b. Je moet het zeil opentrekken.
  c. Je moet het zeil aantrekken.

9. Waarom mocht één Frans museum wel openen?
  a. Omdat het dienst deed als vaccinatiecentrum.
  b. Omdat studenten kunst er een examen moesten afleggen.
  c. Omdat mensen er bloed konden doneren.

10. Welk bedrijf maakte in ons land voor het eerst ijsjes op een stokje?
  a. Het bedrijf IJsboerke.
  b. Het bedrijf Mio.
  c. Het bedrijf Marziale.
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