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3.1 Medeleven tonen 

Lees de vragen en geef antwoord.
Kies uit de gegeven reacties.

1.  Je tante e-mailt. Ze kan niet komen. Je oom heeft een zwaar ongeluk gehad. 

 Wat e-mail je aan je tante? 

2.  Miguel heeft een onvoldoende voor zijn toets gehaald. 

 Wat zeg je tegen Miguel? 

3.  Je hebt vergeten eten mee naar school te nemen. 

 Wat zeg je tegen jezelf? 

4.  Rachel kan niet op het schoolfeest komen. 

 Wat zeg je tegen haar? 

5.  Melvin heeft keelpijn.

 Wat zeg je tegen hem? 

6.  De hond van Rosa is door een auto doodgereden.

 Wat zeg je tegen Rosa? 

Heè, wat vervelend! Jeetje, wat erg!Ach gut,  

wat naar!
Oh, wat vreselijk!



Naam 

Groep 

4.2 Vragen naar de noodzaak 

Lees de vragen en de tekst in de ballonnetjes. Vul de goede reactie in.

1.  Je bent gevallen. Je knie bloedt. 

 Je vraagt aan de juffrouw: ‘Moet ik nu naar het ziekenhuis?’ 

 Wat zegt de juffrouw? 

2.  Je hebt problemen met Nederlands. Je meester stuurt je naar remedial teaching.

 Wat zeg je? 

3.  Je vindt rekenen erg moeilijk. Je juffrouw zegt dat bijles goed voor je is. Jij wilt liever voetballen.  

 Wat zeg je? 

4.  Je kan de ‘g’ niet goed uitspreken. 

 De meester zegt: ‘Heb je hulp nodig?’ 

 Jij denkt: ik ga liever spelen. 

 Wat zeg je? 

5.  Melvin heeft een probleem met oefening 3.3. 

 Hij vraagt aan de juffrouw: ‘Moet ik nu naar bijles?’ 

 Wat zegt de juffrouw

6.  Je hebt moeite met oefening 3.2. 

 De meester vraagt: ‘Zal ik de oefening nog een keer uitleggen?’ 

 Wat zeg jij? 
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Moet dat echt? Nee hoor, 

dat hoeft niet.



5.1 Het Rode Kruis       

Lees de tekst. Lees alle vragen. Zoek in de tekst: waar staat het antwoord?
Kleur het zinsdeel met het antwoord.

Wat doet het Rode Kruis?
Het Rode Kruis helpt mensen in nood.
Mensen in nood, overal in de wereld .
Het Rode Kruis is vooral actief bij rampen.
Hoe helpen de mensen van het Rode Kruis? 
Zij geven voedsel, onderdak en medische hulp aan mensen in nood.

Vragen:
1.  Welke titel zet je boven deze tekst?   Kleur het antwoord geel.
2.  Wat doet het Rode Kruis?  Kleur het antwoord rood.
3.  Aan wie geeft het Rode Kruis hulp?  Kleur het antwoord  groen.
4.  Waar helpt het Rode Kruis?  Kleur het antwoord  oranje.
5.  Welke hulp geeft het Rode Kruis?  Kleur het antwoord bruin. Geef drie voorbeelden.
 
Bespreek nu met elkaar:
6.  Is er ook een Rode Kruis op jouw eiland?
7.  Waarmee helpt het Rode Kruis op jouw eiland?

5.2 Rampzalig!      

Welke rampen kennen we op de Cariben? Zet de woorden onder het goede plaatje.

De aardbeving.
De orkaan.

   

   

Wat denk jij: zijn de Cariben een rampzalig gebied of niet?
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a b c d

De tsunami.
De vulkaanuitbarsting.



5.4 Wederkerend werkwoord 
    
Er is brand. De brandweer komt. Er is veel rook. Je ademt rook in. Je wordt misselijk (=niet goed,  
niet lekker). Gelukkig ben je de volgende dag beter. Je zegt: ‘Vandaag voel ik me goed.’

‘Zich voelen’ is een wederkerend werkwoord. Ken je nog andere wederkerende werkwoorden?

Zet het werkwoord op de goede plaats in de zin. 
Gebruik de tegenwoordige tijd.

1.  Vandaag  ik  goed. 
 (Zich voelen)

2.  Hoe vaak  jij  ? 
 (Zich wassen)

3.  Oude mensen  veel. 
  (Zich herinneren)

4.   jij  vaak? 
 (Zich verslapen)

5.  Nederlanders  zorgen om het water. 
  (Zich zorgen maken)

6.  Wie   aan mijn uitspraak?
 (Zich ergeren)
 

Uitbreiding woordenschat

1.1  *zich zorgen maken over iets - hopelijk
1.3  zorgelijk – het stuur – *tegen de pijn
1.5  het gips 
2.1  het geheim – geheimzinnig = stiekem – de (geheim)taal = de code 
2.3  verschrikkelijk = vreselijk 
2.4  (*hulp verlenen) – de hulpverlener 
3.1  het medeleven – *medeleven tonen
3.2  het probleem – de dominee  
3.5  de dreiging (dreigen) – verlaten – slaan 
4.1  de logopedist – (klinken) – de klank – de uitspraak
4.4  de acupuncturist – de acupunctuur
5.1  de nood – overal – de ramp
5.2  de aardbeving (het beven van de aarde)
5.3  de overstroming (overstromen)
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A. 
Vul in.

Noem vier verschillende rampen die je kent.
Twee staan in de lijst, twee moet je je herinneren!

 

 

 

B. 
Welke klank is scherper?

1.  De ‘ee’ of de ‘ie’? 

2.  De ‘m’ of de ‘g’? 

C.
Wat is het werkwoord?

Voorbeeld:
de wandeling wandelen

De beving 

De overstroming 

De dreiging 

De hulpverlening 

D.
Vul in.

Kies uit: verschrikkelijk – medeleven – stiekem – dominee – geheimzinnig – uitspraak 

1. Een spion heeft veel geheimen. Hij is een  persoon.

2.  De hulpverlener toonde  met de arme man.

3. Lena pakte  een paar koekjes uit de trommel.
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4. Ook in de kerk zijn hulpverleners: een  bijvoorbeeld geeft vaak hulp.

5. Bij Nederlands leer je niet alleen woordjes maar ook de  van woorden.

6. Heb je dat ongeluk gezien? Wat  hè!

E. 
Vul in.

Doe het zo:
Een logopedist is iemand die helpt met de uitspraak.

Kies uit: ziektes – verkeer – brand – dieren – veilig – verzorgen – ziekenauto

1.  Een brandweer is   

 bij  .

2. Een dokter is  

 bij  .

3.  Een politie-agent is  

 in het  .

4.  Een beveiliger is  

 om gebouwen  te houden.

5.  Een ambulancebroeder is  

 in een  .

6.  Een verpleegster is  

 om een zieke te  .

7.  Een dierenarts is  

 met  .

Naam 

Groep 

 OEFENBLAD 6/6

LES 14

In het ziekenhuis  
 


