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Op weg naar school
1  Stel: je stapt te voet van huis naar school. 

In welke straat is het al eens gevaarlijk? Noteer wat het gevaar is.

Naam van de straat:  ________________________________________________________________________________

Hier is het gevaarlijk omdat

 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

2  Stel: je fietst naar school. 
In welke straat is het al eens gevaarlijk? Noteer wat het gevaar is.

Naam van de straat:  ________________________________________________________________________________

Hier is het gevaarlijk omdat

 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

3  Bespreek de gevaarlijke plaatsen en stel een top 5 samen van de grootste gevaren.

1
   
 ___________________________________________________________________________________________

2
   
 ___________________________________________________________________________________________

3
   
 ___________________________________________________________________________________________

4
   
 ___________________________________________________________________________________________

5
   
 ___________________________________________________________________________________________
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Hoe doe je het nu?
1  Waarop moeten de verkeersdeelnemers letten? Omkring wat volgens jou anders moet.

2  Je bent op stap met een groep van 8 vrienden.  
Teken 8 kruisjes waar jullie stappen. Op de tekening stappen jullie van onder naar boven.  
Je hebt twee mogelijkheden.

 of

3  In groep op stap als het donker wordt? Kleur de lichten zoals het moet.
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1 Kerstvakantie: lees onderstaand artikel goed en los de vragen op.

Wat valt er te beleven tijdens de kerstvakantie in Dommelvoorde?

Er valt heel wat te beleven 
in Dommelvoorde. Even 
een overzicht: 24 van de 
kinderen van sterrenclub 
Urania gaan voor het eerst 
op sterrenkamp in de 
Ardennen. Dat is ongeveer 
20 % van alle leden van de 
sterrenclub. 

De kinderen van de 
volleybalclub nemen deel 
aan het kersttornooi. Er 
nemen 27 meisjes deel. Dat 
is 30 %. 
De 66 jongens doen het 
met hun 75 % wel veel 
beter. 

De hockeyclub moest 
helaas hun kerstactiviteit 
afblazen. 

Maar liefst 55 % – 33 van 
hun leden – gaat skiën en 
kan niet deelnemen. 
De grootste succesformule 
is die van de muziekschool. 
80 % van de kinderen 
neemt deel aan het 
64-koppige klankspel op de 
kerstmarkt.

V  Hoeveel leden tellen de verschillende clubs die voorkomen in het artikel?

B  

 

 

 

 

A  sterrenclub: _____     volleybalclub: _____     hockeyclub: _____     muziekschool: _____ OK

2 Rangschik de temperaturen van koud naar warm.

5 °C -2 °C 0 °C -6 °C 3 °C 1 °C
 

 _________ < ________ < ________ < _______ <  ________< ________



wiskunde

5

3 Nieuwjaarsreceptie: lees aandachtig en los op.
De burgemeester geeft op 10 januari een nieuwjaarsreceptie en 
de hele stad is uitgenodigd. Deze dag viert hij tegelijk zijn 52e 
verjaardag. Er komen 1 850 mensen op af. 2 op 5 van alle 
aanwezigen zijn volwassenen. 
Zij krijgen vier drankjes aan 1,50 euro per drankje. 
De kinderen krijgen drie drankjes aan 1,50 euro per drankje.

V  Hoeveel zal dit feest de burgemeester en de stad kosten?

B   _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

A   ___________________________________________________________  OK

4 Noteer de best passende naam van de ruimtefiguur bij  
deze voorwerpen. Vul in.

1

______________

2

______________

3

______________

4

______________

5

______________

Deze ruimtefiguren zijn veelvlakken: ________ Deze ruimtefiguren zijn geen veelvlakken: ________
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Complète avec la bonne forme du verbe être ou avoir.
Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord être of avoir.

Note les saisons à la bonne place.
Noteer de seizoenen op de juiste plaats.

l’été (2x) – l’automne (2x) – le printemps (2x) – l’hiver (2x)

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

De  : Camille

À   : Amélie

Sujet  : une bonne nouvelle

Message

Bonjour Amélie,

Nous _______________________ un nouvel élève en classe. Il s’appelle Arnaud.

Il _______________________ douze ans et demi. Il est très gentil.

Ses parents _______________________ un magasin en ville, ce sont des Belges.

Chouette ! J’_______________________ un nouveau copain. Il m’apprend le néerlandais.

Je _______________________ très heureuse.

Tu _______________________ libre demain ? Nous allons à la piscine.

Nous _______________________ déjà trois. À quatre, c’est plus amusant.

Camille

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4

5 6 7 8
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Écris les nombres en lettres, prends une feuille et dessine un bonhomme 
en pain d'épice en suivant les 7 étapes. 
Schrijf de cijfers voluit, neem een blad papier en teken een peperkoeken mannetje volgens de 7 stappen.

1 2 3

4 5

7

6

________________________________ ________________________________________________________________

________________________________ ________________________________________________________________

________________________________
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Mots mêlés
Cherche les 9 mots dans la grille. De quelle couleur sont les vêtements ? 
Woordzoeker. Zoek de 9 woorden in het rooster. Welke kleur hebben de kleren?

C K J U P E S D

H E B I A M A P

A J E A N T N Y

P V E S T E D J

E N R H A J A A

A P U L L Q L M

U F P R O B E A

A O G S N C S L

UN __  __  __  __  __  __

couleur : ___________________

UNE __  __  __  __  

couleur : ___________________

UNE __  __  __  __  __

couleur : ___________________

UNE __  __  __  __

couleur : ___________________

DES __  __  __  __  __  __  __  __

couleur : ___________________

UN __  __  __  __  __  __  __

couleur : ___________________

UN __  __  __  __

couleur : ___________________

UN __  __  __  __

couleur : ___________________

UN __  __  __  __  __  __  __  __

couleur : ___________________

1

2

3

4 5 6

7 8 9
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Un dessert : mousse au chocolat 
Pour 4 personnes, il te faut …

125 g
de chocolat noir 25 g de beurre 4 œufs 60 g de sucre un peu de sel

Faire fondre1 le chocolat avec le 
beurre au bain-marie.

1 fondre  smelten

Séparer1 les blancs des jaunes 
d’œufs et battre2 les jaunes avec 
le sucre.

1 séparer  scheiden 
2 battre klutsen, kloppen

Mélanger1 les jaunes et le sucre 
avec le chocolat et laisser  
refroidir2.

1 mélanger  mengen 
2 refroidir afkoelen

Battre les blancs en neige avec un 
peu de sel et ajouter1 au chocolat.

1 ajouter  toevoegen

Verser1 la mousse au chocolat 
dans 4 verres et les mettre au 
frigo pendant toute une nuit.

1 verser  gieten
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Oefening 1

Ik vul het kruiswoordraadsel in.

1

2

3 4

5 6

7

8 9

10

Horizontaal
 2. een joodse tempel
 5. een jonge hond
 8. verkleinwoord van taxi
 9. meervoud van zee
10. 22 voluit geschreven

Verticaal
 1. verkleinwoord van pyjama
 3. spel waarbij je op vragen moet 
      antwoorden
 4. meervoud van symfonie
 6. iemand die enkel aan zichzelf 
      denkt
  7. afleiding van toerist



spelling

11

Oefening 2

Ik lees de hint en vul het woord in.

Horizontaal
3. kinderopvang
4. soort kleine ui
6. speciaal pak dat je aandoet om niet
op te vallen, om te verdwijnen in de
omgeving
7. muziekoptreden
9. persoon die een trein bestuurt
10. gebruikte grondstoffen hergebruiken
12. product om je haar mee te wassen

Verticaal
1. personen die moeten oordelen in een
rechtszaak
2. enorm vergrootglas om de ruimte te
bestuderen
4. je aanmelden voor een job
5. valscherm
8. gepofte maïs
11. bewaker in een gevangenis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

KRUISWOORDPUZZEL maken | Online generator https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken.html

1 van 2 12/03/2018 13:08
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Slogans  

1  Herken jij deze slogans? Maak ze volledig met de aanvulzinnen.  
Kies uit: je vindt – wij maken – hoe maak je 

2  Siem vertelt over de kenmerken van een goede slogan.  
Neem de twee slogans onder de loep met zijn checklist. Welke slogan vind jij de beste? Kruis 
aan. 

De zonnigste vakanties naar je hart zijn vanaf volgende week op de 
reismarkt!  

 

Nu bij bakkerij Dhondt: broodje extra gezond!  

3  Ga in papieren reclame op zoek naar een slogan die jou mooi in de oren klinkt. Kleef hem 
hieronder.  

Wij maken            úw keuken!®

Hoe maak je het? Samen met GAMMA.



wereld 
oriëntatie

13

Logo’s 

Producenten, diensten, organisaties en verenigingen hebben hun eigen logo. Ze willen in een oogopslag worden herkend. 

4  Omcirkel de logo’s op de afbeeldingen.  

5  Welke logo’s herken jij? Noteer het nummer:  

9 7 8 9 4 9 2 0 8 1 6 2 9

Toby Alderweireld
Michy bATshuAyi

chrisTiAn benTeke
yAnnick cArrAsco

nAcer chAdli
ThibAuT courTois
kevin de bruyne
MousA deMbélé
JAson denAyer

lAurenT depoiTre
MArouAne FellAini

JeAn-FrAnçois GilleT

eden hAzArd

vincenT koMpAny
sven kuMs

nicolAs loMbAerTs
roMelu lukAku
dries MerTens
ThoMAs Meunier
siMon MiGnoleT
kevin MirAllAs

rAdJA nAinGGolAn
divock oriGi

ThoMAs verMAelen
JAn verTonGhen

Axel wiTsel

De RoDe DuivelsHet officiële spelersboek

De RoDe DuivelsAllesomvattende portretten en pakkende interviewsteksten: pierre danvoye

heT ulTieMe boek vAn de rode duivelsLeer alles over jouw favoriete speler in allesomvattende portretten  

en pakkende interviews. Het ideale boek voor elke supporter,  
geïllustreerd met tweehonderd recente kleurfoto’s.

KANNIBAAL

uitgeverij kannibaal www.uitgeverijkannibaal.be
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Beleef 
3 uitstappen in 1 dag

bellewaerde.be

 www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

Hier spaar je korting
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 Ontwerp een collage.  
Wat maakt jou gelukkig?



www.educatief.diekeure.be

Vrolijk kerstfeestVrolijk kerstfeest

gelukkig nieuwjaar!gelukkig nieuwjaar!
&&




