
boekboek
kerstvakantiekerstvakantie

1e leerjaar

boekboek
kerstvakantiekerstvakantie

3e leerjaar



2

verkeer

Op stap met de trein
1  Noteer het juiste nummer in elke bol.

1
   de sporen 2

   het perron 3
   het loket 4

   de dienstregeling 5
   de halte

2  Verbind elk pictogram met de juiste betekenis. 

Hier is een wachtzaal.

Hier is een uitgang.

Hier is een AED-toestel.

Hier is een metro.

Hier is een bushalte.

Hier is een infopunt.
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verkeer

Mijn fiets en ik
1  Noteer het nummer van de fietsonderdelen in elke bol.

1   het zadel 2   de trapper 3   de rem 4   de reflector 5   de spaken

2  Geef alle lichten en reflectoren de juiste kleur.

3  Hoe val je op in het verkeer? Kruis aan wat past.

  heel snel rijden

  een fluohesje dragen

  rijden zonder handen aan het stuur

4  Wat is het nut ervan? Vul de zinnen aan.

Reflecterende stroken op mijn boekentas of jas dienen om  ___________________________________________ . 

Mijn fietshelm dient om  ____________________________________________________________________________ . 
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verkeer

5  Lees wat de kinderen zeggen. Goed of fout? Bespreek met mama of papa.

6  Vul de zinnen aan met het juiste woord. De woorden staan in het rooster. 

Ik fiets op de stoep tot ik _____________________  jaar ben.

Ik steek de straat te _________________________  over.

De _________________________________________  heeft voorrang op de stoep.

Op de stoep rijd ik _______________________________.

Let op: 

In het rooster zitten ook woorden die je niet 
nodig hebt.
Gebruik alleen de juiste woorden.

Ik viel vorige week met mijn fiets.  
Ik tikte met mijn hoofd de grond.  

Op mijn helm is maar één kras. 
Ik draag hem nog verder, hij is nog niet beschadigd.

Ik kreeg een nieuwe fietshelm!  
Die is nog een beetje te groot.  

Zo gaat hij lekker lang mee.

B E L F I E T S E R

S T I E N K S N E L

O F V O E T L E T B

N E E Z R U S T I G

V O E T G A N G E R

O P T W A A L F D E
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wiskunde

1 Zoek het verschil. Verbind het pakje met de juiste prijs!

2 Zoek bij elke kaars het juiste vlammetje. Geef ze dezelfde kleur.

3 Hoeveel krijg je terug? Werk uit en gebruik de pijlen.

630 – 130 310 – 80 1 000 – 120 750 – 150 810 – 550
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Ik koop … prijs Ik betaal met … Ik krijg terug …

15 euro  
en  
95 cent

 +    .    c. + €    . = ____________
  
€ 15 en 95 c.   € 16        € 20

569 euro

150 euro 
en  
55 cent

243 euro



6

wiskunde

4 Zoek op of teken in het rooster.

8
Waar in het rooster vind je de kerstlichten?

→ in vak __________

Waar in het rooster vind je de slinger?

→ in vak __________

Waar in het rooster vind je het cadeau?

→ in vak __________

Teken een ster in vak D4.

Teken een kerstbal in vak I6.
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spelling

Oefening 1

Ik vul het kruiswoordraadsel in met ei-woorden

1 2

3 4

5

6

7

8 9

Oefening 2

Ik vul het recept voor toverdrank aan met au of auw, ou of ouw, ei of ij.

Horizontaal
3. rood fruit
5. vijfde maand van het jaar
7. baas van een schip
8. steen
9. soort groente

Verticaal
1. waar de koning en koningin wonen
2. soort schip
4. grote vogel
6. iets wat niemand mag weten
7. niet groot, maar

Recept toverdrank
Wil je nooit meer f_______ten maken?

Vind je huiswerk altijd een heel karw_______?

Zoek niet langer en probeer g_______ dit recept uit om een magisch drankje te  

maken waar je heel erg slim van wordt. Dit heb je nodig:

- bl_______ bloed van een koning

- kl_______en van een adelaar

- heilige tranen van de p_______s

- wenkbr_______en van je juf of meester

☞ Kook de wenkbr_______en niet, maar eet ze r_______ op.

☞ Mix het bloed en de tranen terwijl je een liedje zingt van een m_______dengroep.

☞ Roer met de kl_______en van de adelaar en voeg pr_______ toe voor de smaak.

Drink alles in één slok op en je voelt je zo sterk als een Rom_______n en zo 

w_______s als een professor!
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spelling

Oefening 3

Ik vul het kruiswoordraadsel in.

Horizontaal Verticaal
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wereld 
oriëntatie

Dit zijn hele fijne waterdruppeltjes. 
Het is alsof je in een wolk loopt. 
Je kan niet goed ver zien.

Waterdruppeltjes in de wolk vriezen 
samen tot kristallen.

Fijne waterdruppeltjes bevriezen 
op iets kouds. Er vormt zich een wit 
laagje, bijvoorbeeld op het gras.

De waterdruppels gaan op en 
neer in de wolk en bevriezen tot 
ijsbolletjes.

Regen vriest aan op een bevroren 
straat waardoor het heel glad kan 
worden.

De waterdruppels in de wolk 
worden te zwaar en vallen naar 
beneden.

Vochtige lucht komt tegen een 
koud voorwerp. Er ontstaan fijne 
druppeltjes.

sneeuw

rijm

ijzel

dauw

regen

mist

hagel

1  Welk soort neerslag kan er uit een wolk vallen? 
 Verbind het soort neerslag met de juiste afbeelding en de juiste uitleg.
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wereld 
oriëntatie

Brr, wat koud en glad! Het is moeilijk om niet te 
vallen. Ik kleed me warm. Wat ik vervelend vind, 
is wanneer er sneeuw van de klep van de 
brievenbus op mijn handen valt!

Vooral bij koud weer worden we opgeroepen want 
dan zijn er meer auto’s met pech, zoals auto’s die 
niet starten door een platte batterij. 
Ook een wiel vervangen in de sneeuw is geen 
pretje, maar ik help de mensen graag.

Weer of geen weer, wij moeten ons werk doen. 
Het afval kan niet blijven staan. Koud heb ik het 
niet snel want we bewegen veel, maar regenweer 
is wel vervelend.

2  Deze mensen werken in weer en wind. Verbind de foto met de passende tekstballon.
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wereld 
oriëntatie

3  Hoe kan je je tegen de koude beschermen? Vul aan.

Wie buiten werkt, beschermt zich tegen de koude met:

 Draag veel laagjes, dat is beter dan één dikke trui! Tussen elk laagje kledij zit dan een laagje lucht dat je 
helpt warm te blijven.
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