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EVALUATIE 1/2

LES 27

Waar rook is, is vuur 

1. Het verhaal
Je bent in de dierentuin.
Je hoort de zin: ‘Ach, dat is helemaal niet erg hoor.’

Bedenk: Wie zegt deze zin? Waar is de persoon in de dierentuin? Tegen wie zegt hij/zij de zin? Maak een verhaal. 
Schrijf minimaal vier hele zinnen!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kippen          
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Veel mensen op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten hebben kippen.
Waarom? Mensen hebben verschillende redenen om kippen te houden.
Ten eerste omdat kippen makkelijk te verzorgen zijn. Je hoeft weinig te doen. Kippen zoeken 
hun eigen eten. Ze zijn tevreden met een hok en elke dag vers water. Ten tweede omdat 
kippen vriendelijke dieren zijn. Ze zijn makkelijk tam te maken. Tenslotte omdat ze elke dag 
zo’n lekker eitje leggen! Let op: je moet de kippen beschermen. Tegen honden of katten 
bijvoorbeeld. Let ook op het verkeer: de kippen mogen niet op de weg lopen.

Noem drie redenen om kippen te houden: 

1. Omdat ................................................................................................................... 

2. Omdat ................................................................................................................... 

3. Omdat ...................................................................................................................
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3. Zorg goed voor jezelf 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je hulp krijgt als je ziek bent. Eet gezond. Hou je lichaam 
schoon. Zorg voor je gebit. Zorg dat je genoeg slaapt.

Beantwoord nu de vragen. Kies uit: elektricien – kleuterverzorgster – kraamverzorgster – diëtiste – verpleeg-
kundige– dierenverzorger – tandarts – fietsenmaker - ambulancemedewerker 

Wie zorgt voor je als je in het ziekenhuis ligt? ……………………………………

Wie zorgt ervoor dat je goed eet? …………………………………………………… 

Wie zorgt ervoor dat je haar goed zit? …………………………………………….. 

Wie zorgt ervoor dat je gebit goed blijft? ……………………………………….....

4. De volgorde 
Hoe werk het? Kijk naar de tekening en zet de zinnen in de goede volgorde.

 
C. De rups komt uit het ei.
B. De rups is een vlinder geworden. 
D. De eitjes liggen in het blad. 
E. De rups eets zijn buikje rond. 
A. De rups wordt een cocon.

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. Schrijven: ik kan een kort verslag schrijven. 

2. Spreken: ik kan een reden voor iets geven (omdat). 

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

4. Lezen: ik kan informatie die ik zoek, vinden in een tekst (zinnen in de goede volgorde zetten).


