Wat betekenen de woorden?
Hieronder staat een aantal Nieuwsbegripwoorden van niveau A en B.
Weet je wat het woord van jouw niveau betekent? Schrijf op wat je ervan weet.

Het woord
het staatshoofd

Wat weet je van het woord?
(A en B)

de handel (A)
het gebruik (B)
organiseren (A)
de gemeenschap (B)
verwelkomen (A)         
het bestaan (B)

Wist je dat …
… Australië 185 keer groter is dan
Nederland? Australië heeft 22
miljoen inwoners en Nederland
16 miljoen. Nieuw-Zeeland is 8
keer groter dan Nederland en
heeft ongeveer 4 miljoen inwoners.
… veel kinderen in Australië ver weg wonen van school?

heel gevaarlijke kwallen. Deze kubuskwallen hebben in Australië

Mop:
springende
kangoeroes

meer mensen gedood dan alle haaien en krokodillen bij elkaar. De

Drie kangoeroes springen

kubuskwal is dan ook het meest giftige zeedier ter wereld.

over een muur. De eerste

Ze worden iedere morgen opgehaald met de schoolbus.
En ’s avonds weer thuisgebracht.
… er in Australië veel krokodillen en haaien voorkomen? Er zijn ook

… alle kinderen in Australië een schooluniform moeten dragen?
…Nederlandse kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland een paar

springt er makkelijk
overheen, de tweede
springt er nog maar net

uur per week naar een Nederlandse school gaan? Daar kunnen ze

overheen en de derde

met elkaar praten over wat ze meemaken in hun nieuwe land. Ook

springt er tegenaan.

krijgen ze taallessen in het Nederlands.

Welke kangoeroe sprong

… de Nederlandse kinderen op de Nederlandse school in Wellington
in Nieuw-Zeeland ook Nieuwsbegrip doen?

www.nieuwsbegrip.nl
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Staatsbezoek Australië en Nieuw-Zeeland
Woorden flitsen
Hiernaast staan de woorden
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Kijk goed naar de woorden
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Drie soorten
kiwi’s
Met het woord kiwi kunnen drie
verschillende dingen bedoeld
worden. Weet jij welke?

Het antwoord staat onderaan!

Een elfje over Australië of Nieuw-Zeeland
Schrijf een elfje over Australië of Nieuw-Zeeland. Een elfje is een gedicht van elf woorden.
Deze elf woorden worden altijd op dezelfde manier verdeeld over vijf regels:

1.

regel 1: één woord     regel 3: drie woorden     
regel 2: twee woorden     regel 4: vier woorden     

2.

regel 5: één woord, een slotwoord,

3.

dat veel zegt. Zoals: mooi!

4.
5.

Antwoord “Drie soorten kiwi’s”: Met een kiwi kan een vrucht, een vogel of een inwoner van Nieuw-Zeeland worden bedoeld.
Antwoord “Mop: springende kangoeroes”: De derde, want die zag sterretjes.
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