
 OEFENBLAD 1/4

LES 16

Het laatste schooljaar begint

2.3 Nederland en Nederlands

Wat weet je al over Nederland?
Schrijf vijf zinnen.
Begin elke zin met:
‘Nederland’ of ‘In Nederland’

1.    . 

2.    . 

3.    . 

4.    . 

5.    . 

4.2 Wat zeg je dan?

Lees de tekst in het oefenboekje en beantwoord de vragen.
 
1.  Welke titel kan je boven deze tekst zetten?

 A. Sandra.
 B. De beurt.
 C. Het huiswerk.

 
2.  Wat zegt Jessica?

3. Wat zegt Sandra?

 

4. Wat zegt de juf tegen Sandra?

 

5. Wat zegt de juf daarna tegen de klas?

 

Naam 

Groep 

Voorbeelden:   
Nederland ligt ten westen van de Cariben.
In Nederland spreken de mensen Nederlands.
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5.1 Dit is Nederland

Kijk naar de afbeelding in het oefenboekje.
Schrijf de woorden bij de goede nummers.

Kies uit: 
het kanaal – de rivier – de zee – de dijk – de stad – de weg – de kust – de provincie – het land

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

5.2 De Nederlandse geschiedenis

Quizvragen:

1.  (1 punt) Hoeveel provincies heeft Nederland?  .

2.  (1 punt) Is Nederland nu een republiek?  .

3.  (1 punt) Hoe heet de koning van Nederland nu?  .

4.  (1 punt) Hoe heet de koningin van Nederland nu ?  .

5.  (1 punt) Hoe heten de dochters van een koning: prinsen of prinsessen?  .

6.  (3 punten) Hoe heten de drie provincies langs de kust van Nederland?  , 

 en  .

7. (1 punt) Welke taal spreekt men in Nederland?  .
8. (1punt) Welke kleuren heeft de vlag van Nederland (van boven naar beneden, in de goede 

volgorde!)  ,  en 

 .

9 (1 punt) Zijn Saba en Sint Eustatius provincies van Nederland?  .

10 (6 punten) In welke landen spreekt men Nederlands?  , 

 ,  ,  , 

 en   .   

Naam 

Groep 

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   
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Naam 

Groep 

Uitbreiding woordenschat

3.1 (presenteren) de presentatie – achterin
3.2  het begin – (schrijven) – opgeschreven – raar – dom – saai - vast niet 
3.3  eindigen – het vraagteken
3.4  (afsluiten) afgesloten – het slot (= het einde)
4.1 (rond)kijken – aanwezig = present – afwezig = absent – verkouden
4.2  de beurt – Wie is er aan de beurt? – de beurt geven – de vinger opsteken – voor je beurt gaan
4.4  de (spel)regel – doorgeven 
5.1  de rivier – het kanaal – de dijk
5.2  de republiek – de prinses – de prins
5.4  de haakjes (het haakje) – uitsteken – aantrekken

A.            
Vul in.

1.  Absent betekent ‘afwezig’. Wat betekent ‘present’? wezig.

2.  Een zin begint met een  .

3.  Een zin eindigt met een  .

4.  Maar een vraagzin eindigt met een  .

5.  Het laatste woord in deze zin staat tussen (haakjes)  .

6.  Dit is niet het begin maar het  .

B.            
Vul in. 
Kies uit: aan de beurt – een beurt overslaan – op je beurt wachten – ik

1. Wie is er aan de beurt?  .

2. Nee, jij bent niet aan de beurt. Weet je nog? Jij moet  .

3. Je bent niet aan de beurt. Melvin is eerst. Jij moet  .

4. De verpleegster vraagt: ‘Wie is er  ?’
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Naam 

Groep 

C.            
Geef antwoord.
Deze rij mensen staan in de rij voor de WC.

1. Wie is het eerst aan de beurt?  .

2. Wie heeft de volgende beurt?  .

3. Wie komt het laatste binnen en is dus het laatst aan de beurt?  .

4. Wie wil voor zijn beurt gaan?  .

 
D.  
Vul het goede woord in.

1.  Nederland heeft nu een koning. Nederland is nu geen  .

2.  De zoon van de koning heet de  .

3.  In Nederland beschermen  het land tegen het water.

4.  Op de dijk zie je vaak  . Zij eten gras.

5.  Die woorden moet je goed onthouden. Je moet die woorden in je schrift  .


