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1. Lekker, soep!
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Een typisch Nederlands gerecht in de winter is erwtensoep. Erwtensoep staat alleen op tafel als het echt koud 
is. Nederlanders eten dus erwtensoep in de winter. Erwtensoep heet ook wel ‘snert’. Snert is lekker als het 
buiten vriest. Daar wordt je warm van! Vooral na het schaatsen! 

1. Welke titel past boven de tekst? …………………………………………………………………………………………………

2. Wanneer eten Nederlanders erwtensoep? Geef twee antwoorden! ……………………………………………………

……………………………………………………

3. Wat is een ander woord voor erwtensoep? ……………………………………………………………………………………

4. Waarom eten Nederlanders erwtensoep in de winter? ……………………………………………………………………
 

2. De seizoenen 
Schrijf zinnen over de seizoenen in Nederland. Schrijf bij elk seizoen een zin. 
Voorbeeld: In de herfst vallen de bladeren van de bomen.

1. ............................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................

3. Het weer
Wat hoort bij elkaar? Welke zinnen horen bij elk plaatje? Zet de letters van de zinnen achter de cijfers. 
Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
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A. Onweersbuien trekken over het land. 
B. Het is zonnig vandaag. 
C. Het regent de hele dag. 
D. In de avond valt er sneeuw. 
E. Door laag hangende mist kunnen automobilisten slecht zien. 
F. Het zal morgen erg waaien. 
G. In de middag verwachten we storm. 
H. Vandaag schijnt de zon. 
I. De zon schijnt af en toe

1. ………………………….   2. ………………………….   3. ………………………….   4. ………………………….  

5. ………………………….   6. ………………………….   
 

4. Een interview 
Hou een interview.
Geef antwoord op de vragen.

1. Wil je je even voorstellen? Wie ben jij? ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Op welke school zit jij? .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

4. Wat vind je niet leuk op school? .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

5. Welk beroep kies je als je groot bent? .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

J. Door hagel zijn de wegen glad. 
K. Het vriest vannacht. 
L. Kijk uit: het is mistig buiten. 
M. Vandaag staat er een harde wind.
N. Vanmiddag sneeuwt het: zullen we   
 een sneeuwpop maken? 
O. Regenbuien trekken over het land. 
P. Het is vandaag bewolkt. 
Q. Het dondert en bliksemt. 
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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. Schrijven: ik kan een kort verslag schrijven. 

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

4. Schrijven: ik kan een kort interview schrijvens.

 
 

 


