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1. De vogeltrek
Lees de tekst. Beantwoord de vragen.

De vogeltrek 
1. Veel vogels trekken. 
2. Ze migreren van koude landen in het noorden naar warme landen in het zuiden. 
3. Ze vliegen bijvoorbeeld naar landen in Zuid-Amerika. 
4. Op hun reis vliegen ze ook over de Cariben. 
5. Sommige vogels landen hier om te eten. 
6. Waarom migreren vogels?

Voedsel 
7. In de winter is het voor vogels in koude landen moeilijk. 
8. Ze kunnen geen voedsel vinden. 
9. Alle insecten zijn weg. 
10. Ze zitten in de grond. 
11. Alle zaden liggen onder de sneeuw. 
12. Vruchten groeien niet. 
13. In het zuiden is voedsel genoeg! 
14. Daarom trekken de vogels naar het zuiden. 
15. Daar leggen de vogels eieren. 
16. Daar is eten voor hun jonkies. 

Vragen: 
1. Welk ander woord zie je voor ‘trekken’ (regel1)? ……………………………………………………………………............

2. Waarover gaat regel 7 -16?   A. Jonkies.   B. Eten.  C. Insecten.

3. Wie zijn ‘ze’ (regel 2)? ………………………………………………………………………………………………..................… 

4. Wie zijn ‘ze’ (regel 3)? ……………………………………………………………………………………........…………………... 

5. Waar is ‘hier’ (regel 5)? ………………………………………………………………………………………………....…………. 

6. In regel 6 staat een vraag. Een vraag naar een oorzaak. In welke regel (regel 7 - 16) staat het antwoord op die 
vraag? ( = de oorzaak). ………........ 

7. Waarom is de winter moeilijk voor vogels (regel 7)? …………………………………………… …………………………
………………………………………………………………………………… 

8. Wie zijn ‘ze’ (regel 10)? ………………………………………………………………………………………….........…………… 

9. Waar is ‘daar’ (regel 15 en 16)? ……………………………………………………………….......................…... 
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2. De brief 
Lees de brief. Omcirkel het goede antwoord.

Beste Melvin,
Je was vandaag niet op school. Ik hoorde van je moeder dat je last van je buik had. Ik geef je 
het huiswerk. In de les hebben we oefening 2.1 tot 2.4 gedaan. Je moet ook de woorden leren. 
Ik hoop dat je volgende week weer op school bent. Beterschap! Juffrouw Anouk

1. Wie is de afzender?
A. Melvin. B. Juffrouw Anouk.

2. Wat wil juffrouw Anouk met het briefje?
A. Melvin huiswerk geven. B. Melvin groeten. 

3. Wat wil Melvin?
A. Huiswerk maken. B. Dat weet ik niet. 

4. Wie is ‘ik’ in de brief?
A. Melvin. B. Juffrouw Anouk 

5. Wat is de aanhef? A. Beste Melvin. C. Beterschap, juffrouw Anouk. 

6. Welke zinnen staan in de verleden tijd? Schrijf deze zinnen over.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Wat zeg je?
Weet jij het nog? Wat zeg je dan?
Vul de zinnen aan.

1. Jij ziet een hele grote, enge hond.
Wat roep je?

Wat ……………………................................................................! 

2. Jij ziet een klein vogeltje. Het zit in een nest.
Wat zeg je?

Wat .............................................................................................! 

3. Je hebt al je huiswerk gemaakt. Alles is goed!
Wat zegt de juffrouw?

Wat .............................................................................................!
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Kijk naar de vragen hieronder.

Schrijf je reactie op. Kies uit: Waar? - Wie? - Hoe? - Wanneer? - Wat?

4. Melvin roept: ‘Hey, kijk daar eens! Wat een grote vogel!’
Wat vraag jij?
…………………...............................................................................? 

5. Julio zegt: ‘Kijk nou eens wat je doet!’
Wat zeg jij?
........................................................................................................?

4. Vogels kijken
Je hebt een poster zien hangen van de Birdwatchers. Rachel en haar moeder hebben zin om mee te 
gaan. Rachels moeder stelt zes vragen. Beantwoord de vragen van de moeder van Rachel.

Zondag 5 februari Vogels kijken in Boven Quill. 
Verzamelen om 6.30 uur bij de entree van de Botanische tuin. 
Vergeet vooral niet water, een snack, een verrekijker en zonnecrème mee te nemen. 
Vergeet ook je hoed of pet niet.
Kosten: $5,- We dalen af in de krater. De tocht duurt ongeveer drie en een half uur.
Tot zondag!

De Birdwatchers 

Vragen:

1. Wanneer is de wandeling van de Birdwatchers? ……………………………………………………………………………

2. Waar moeten we verzamelen? …………………………………………………………………………………… 

3. Hoe laat moeten we verzamelen? …………………………………………………………………………………… 

4. Waar gaat de wandeltocht heen? …………………………………………………………………………………… 

5. Wat gaan we doen? …………………………………………………………………………………… 

6. Moet ik een hoed of pet meenemen? ……………………………………………………………………………………
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5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen.

2. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een brief halen.

3. Spreken: Ik kan informatie delen: verassing tonen en reageren op verassing.

4. Lezen: ik kan informatie die ik zoek, vinden in een tekst.

 
 

 


