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Zoek de woorden op in de woordzoeker.

Heb je een woord gevonden? 

Zet er dan een streep doorheen.

Let op: 

De woorden staan van boven naar beneden, van 

links naar rechts en schuin in de woordzoeker. 

Een letter kan bij meerdere woorden gebruikt 

worden.

Heb je alle woorden gevonden en doorgestreept? Dan blijft het antwoord over. 

Schrijf het antwoord hier op:

CHILLEN

FIETSEN

IJSTHEE

KONINGSDAG

LENTE

MEIVAKANTIE

PICKNICKEN

SHOPPEN

SKATEN

UITSLAPEN

WANDELEN

WATERMELOEN

WAVEBOARDEN

ZOMERJAS

Welkom!
De vakantie is weer begonnen. Sam en 
Suus gaan er samen op uit. Ga ook mee 
en help Sam en Suus met verschillende 
opdrachten en spelletjes. 

 N E K C I N K C I P W
 E N E S T E I F L A W
 P E S K A T E N T A E
 A P C H I L L E N T E
 L P K K E R R D G E E
 S O N Z O M E R J A S
 T H H U E L I S W E R
 I S K L E E H T S J I
 U K O N I N G S D A G
 N E D R A O B E V A W

Woordzoeker
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Dit zijn opdrachten uit Nieuwsrekenen. Nieuwsrekenen is rekenen 

met het onderwerp van Nieuwsbegrip. De rekenopdrachten in dit 

vakantieboek gaan over YouTube.

YouTube is een website waar je zelf filmpjes op kunt zetten en waar je 

filmpjes kunt bekijken. Er zijn heel veel gebruikers van de site. Wereldwijd 

zijn meer dan een miljard mensen lid van YouTube.

Je kunt filmpjes liken    en disliken  . Daarnaast kun je een filmpje delen, bijvoorbeeld via 

Facebook of Instagram. Als anderen dit dan weer delen kun je gigantisch veel kijkers hebben. 

Als je veel kijkers hebt, kun je een grote beroemdheid worden. Een voorbeeld is Justin Bieber. Hij 

is wereldberoemd geworden door zijn filmpjes op YouTube. In Nederland zijn Enzo Knol en Dylan 

Haegens beroemd geworden door YouTube. De filmpjes van Dylan duren gemiddeld 5 minuten.

Rekenen met YouTube

OPGAVE 1

1a

1b

1c

Je kijkt naar een filmpje op YouTube. 4.025 mensen hebben het filmpje geliket    en 

1.274 mensen hebben het filmpje gedisliket  . Hoeveel mensen hebben het filmpje 

beoordeeld?

Je zet een nieuw filmpje online. Drie 

vrienden delen jouw filmpje via Facebook. 

Van elke vriend die het filmpje gedeeld 

heeft zien negen nieuwe mensen jouw 

filmpje. Hoeveel mensen hebben het 

filmpje bekeken via jouw vrienden?

Hoeveel filmpjes van Dylan kun je in één uur achter elkaar bekijken? 

Veel kijkers
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Programma’s op internet om informatie met elkaar te kunnen delen noemen we sociale media. Er 

bestaan heel veel van die programma’s. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

 • Met YouTube bekijk je filmpjes op internet.

 • Instagram kun je gebruiken om foto’s en video’s te bewaren.

 • E-mail is een programma om grotere stukken tekst door te sturen.

 • Met Facebook en WhatsApp kun je elkaar ook berichten, foto’s en filmpjes sturen.

In de grafiek hieronder zie je deze programma’s ook staan. De grafiek laat zien hoe vaak jongeren 

van 10 tot 17 jaar een programma gebruiken.

Stellingen:

1. Het aantal jongeren dat 1 keer per dag YouTube gebruikt is groter dan het aantal jongeren dat 

Instagram 1 keer per dag gebruikt.  

2. De meeste Facebookgebruikers kijken 1 keer per dag op hun Facebook.

OPGAVE 2 Sociale media: verslavend of leuk?

90
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meer keer per dag

1 keer per dag

bijna dagelijks

minder dan 1 keer
per week

E-mail Facebook Instagram YouTube WhatsApp

2a A: Beide stellingen zijn juist.

B: Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist.

C: Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.

D: Beide stellingen zijn onjuist
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Sam

Zoek de 7 verschillen

Sam
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Lisa, Amy en Shelley – ’t Is zomer

OPDRACHT

Deze tekst is een stukje van het lied

‘t Is zomer’ van Lisa, Amy en Shelley 

(zij heten nu O’G3NE). 

Je kunt het op YouTube beluisteren.

Uitleg

De woorden en zinnen van een 

lied zijn samen een liedtekst. 

In een lied wordt een verhaal 

verteld. 

Een lied heeft meestal een 

refrein en coupletten. Het 

refrein is het stukje van 

de tekst dat steeds wordt 

herhaald. De andere stukjes 

zijn de coupletten.

De zinnen van een liedtekst 

rijmen vaak. En je ziet meestal 

geen leestekens (zoals 

komma’s en punten).

Refrein:
Ejo, ‘t is zomer 

Zet je wekker, sta lekker vroeg op

Ejo, ga naar buiten, want de zon knalt lekker volop

Veel te laat naar bed gegaan, het is nu tijd om op te staan

Blijf niet binnen, laat de zomer beginnen

Ejo, ‘t is zomer 

Zet je wekker, sta lekker vroeg op

Ejo, ga naar buiten, want de zon knalt lekker volop

Van Roosendaal tot Appelscha, van Amsterdam tot aan Breda

‘t Is begonnen, ja, je kunt weer gaan zonnen

Geluk en liefde komt met heel mooi weer

Het brengt de mensen in een sfeer 

Die niet te krijgen is in wintertijd

Het heeft al tot veel liefdes geleid

Refrein

Een dagje weg naar het Zeeuwse strand

Hand in hand lopen wij de vloedlijn af 

Nee, we maken korte metten met de wintersleur

Want de zomer die staat voor de deur 

Refrein

1  Lees eerst de liedtekst zonder muziek. Wat vind je van de tekst?

Wil je meer leren over wat voor soort teksten er allemaal zijn? Doe dan de leesles Andere tekstsoort op Nieuwsbegrip XL.
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Welke kenmerken van een liedtekst zie je in 

deze tekst? Kies de goede antwoorden.

Er staan zinnen in die rijmen.

Er is een stukje tekst dat steeds 

wordt herhaald.

Er staan bijna geen leestekens in de tekst.

In de liedtekst staat een paar keer het 

woord ‘refrein’. Wat moet je dan doen?

A. Het stuk tekst dat erboven staat nog 

een keer zingen.

B. Het stuk tekst dat onder ‘Refrein:’ staat 

nog een keer zingen.

C. Het woord ‘refrein’ zingen.

Er staan een paar moeilijke woorden in de liedtekst. Trek een lijn tussen het woord en de 

betekenis die erbij hoort.

Lees dit stukje uit de liedtekst:

Geluk en liefde komt met heel mooi weer
Het brengt de mensen in een sfeer 
Die niet te krijgen is in wintertijd
Het heeft al tot veel liefdes geleid

Is dit een couplet of het refrein?

Luister nu naar het liedje en lees de tekst 

mee. Vind je de tekst nu leuker of minder 

leuk dan toen je het zonder muziek las. 

Hoe komt dat, denk je? 

Luister je vaak naar teksten van liedjes 

of luister je vooral naar de muziek? 

Probeer eens op liedteksten te letten deze 

vakantie. Wat valt je op?

de sfeer

de vloedlijn

korte metten maken met

voor de deur staan

de sleur

bijna beginnen

als iets steeds hetzelfde en saai is

een einde aan iets maken

het stuk strand naast de zee

hoe het voelt om je heen

Sam
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Pimp Suus en Sam

Sam en Suus kunnen best een vakantie-makeover gebruiken. Krijgen 

ze een nieuw kapsel, oorbellen, lippenstift, een snor, een pet, een 

zonnebril of allemaal...? Leef je uit!
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Wat weet je nog over de onderwerpen uit de lessen Nieuwsbegrip van dit jaar? Schrijf de 

antwoorden op de vragen in de vakjes. Als je alle vragen goed hebt, verschijnt in de vetgedrukte 

vakjes een woord.

1. Hoe heet de nieuwe president van de Verenigde Staten?

2. Door welk dier werd Freek Vonk gebeten?

3. De tekenaar van Nijntje overleed dit jaar. Zijn naam was Dick …..

4. In welk land in Europa was in 2016 in de herfst een aardbeving?

5. In welke Nederlandse rivier was een schip tegen een stuw gevaren waardoor het water hier 

heel laag stond? 

6. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar was: ‘Voor altijd ….!’

7. De Olympische Spelen voor sporters met een handicap waren in 2016 in Rio de Janeiro. Dat 

noem je de … Spelen.

Het woord dat verschijnt is:

Nieuwsquiz

OPDRACHT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Eetweetjes

Babyworteltjes 

bestaan niet. Je eet gewoon 

een geschilde grote wortel. De 

wortelrasp wordt gebruikt in 

mixgroentezakjes.

Pinda’s 

zijn helemaal 

geen nootjes. Ook al heten ze in het 

Engels peanuts (nut betekent noot). De pinda hoort 

bij de peulvruchten en groeit onder de grond 

als een soort gekke wortel.

Heb jij je ook wel eens 

afgevraagd waarom er in crackers 

altijd van die kleine gaatjes zitten? Weetje: 

de kleine gaatjes zorgen ervoor dat de 

cracker niet breekt tijdens het 

afbakken.

Een maïskolf heeft 

gemiddeld 16 rijen maïskorrels. 

Begin maar gelijk met tellen bij de 

volgende barbecue!

Je hebt vast wel eens M&M’s 

gegeten. Wist je dat M&M de afkortingen zijn 

van de uitvinders van het snoepje? Ze heten 

Mars en Murrie.

Ronde meloenen zijn eigenlijk heel 

onhandig. Ze rollen weg en je kunt ze moeilijk 

vervoeren. Japanners hebben hier een oplossing voor 

bedacht: vierkante meloenen. Het kweken van een 

vierkante meloen is makkelijk. Tijdens de groei wordt 

er een doorzichtige vierkanten kist omheen 

gezet.

Wist je dat er – naast aardappelen – ook 

aardperen bestaan? De aardpeer is net als de 

aardappel een knol. De smaak van een aardpeer is een 

beetje zoet en lijkt op die van een artisjok. De planten die 

uit een aardpeer groeien, kunnen wel 2 tot 3 meter 

hoog worden. Er komen gele bloemen uit.

Een komkommer bestaat bijna alleen maar uit water 

(96%). Op internet staan veel filmpjes van katten die bang zijn 

voor komkommers. Toch zijn katten helemaal niet bang voor 

komkommers. Ze schrikken alleen maar van een onbekend 

ding dat ineens achter ze is gelegd. 

Wortelbaby’s

Komkommers, water 
en katten

PeaNUTS 

Vierkante meloenen

Crackergaatjes

Aardperen

Maïskorrels

M&M’s

Leuk om aan tafel 

te vertellen!
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In een rebus worden plaatjes gebruikt om woorden uit te beelden. Maar je moet iets in het woord 

veranderen zodat er een nieuw woord ontstaat. Bijvoorbeeld een letter in een andere letter 

veranderen, een letter toevoegen of een letter weghalen. Kun jij deze rebus oplossen?

Welke zin krijg je als je alle woorden achter elkaar plakt?

Volg de lijn van de letter naar het juiste vakje. Als je dit goed doet dan lees je een woord.

Rebus

Letterspaghetti

I

V

A

K

T

R

E

E

S
A
K

N

T

-bl
b = n

p = v
-nt = et
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Maak een beschrijving van jouw droomeiland
Doe deze opdracht samen met een schrijfmaatje!

1 Bekijk hoe jouw droomeiland eruitziet (BE)

1. Ga lekker zitten met je ogen dicht. Maak in je hoofd een reis naar jouw droomeiland. 

Bekijk hoe jouw droomeiland eruitziet: zie het voor je als een film.

2. Wat heb je allemaal gezien? Schrijf er zoveel mogelijk over op. Doe dit 

in losse woorden.

BEVERS-strategie
Bekijken: Bekijk goed hoe wat je wilt beschrijven eruit ziet. Beschrijf je iets uit je 

fantasie? Probeer het dan goed voor je te zien in je hoofd.

Voorbeeld: Ik wil mijn droomhuis beschrijven. Ik doe eerst mijn ogen dicht en bekijk het 

droomhuis in mijn hoofd.

Vergelijken: Door wat je wilt beschrijven te vergelijken met iets wat erop lijkt, kom je op 

nieuwe ideeën. 

Voorbeeld: Ik heb al een paar dingen bedacht die mijn droomhuis moet hebben. Maar 

door naar andere huizen te kijken, kom ik vast op meer ideeën. Andere huizen hebben 

bijvoorbeeld een andere kleur, zijn groter of kleiner, hebben wel of geen tuin enzovoort. 

Schema: Een schema helpt je bij het schrijven van de tekst. In het schema schrijf je de 

belangrijkste kenmerken op die in je beschrijving moeten komen. Vul daarna je schema in.

BE

VER

S

Wil je leren hoe je verschillende 

soorten teksten kunt schrijven? 

Doe dan de Nieuwsbegrip Schrijflessen.

Wat is een beschrijving?

Als je een beschrijving maakt, schrijf je 

duidelijk en precies op hoe iets of iemand 

eruitziet. Als je een beschrijving leest, kun je 

bedenken hoe het eruit ziet. 

Beschrijvingen zijn handig, bijvoorbeeld als 

een politie een dief zoek of als je iets kwijt 

bent. Of als je een verhaal schrijft en je wilt 

dat de lezer precies ziet wat jij hebt bedacht. 

Je gaat nu jouw droomeiland beschrijven.

Hoe maak je een beschrijving?

Als je een beschrijving maakt, kun je de 

BEVERS-strategie gebruiken.
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2

5

3

4

Vergelijk jouw droomeiland met dat van een ander (VER)

1. Bespreek jouw droomeiland samen met je schrijfmaatje. 

 Vertel elkaar zo precies mogelijk hoe je droomeiland eruitziet.

2. Vergelijk jullie eilanden. Op welke kenmerken kun je ze vergelijken? Bijvoorbeeld 

op de grootte, of het aantal mensen dat er woont.

3. Is er een kenmerk waar jij nog niet aan gedacht hebt? Doe daar ook iets mee en 

schrijf het erbij.

Maak een tekening bij de tekst van je schrijfmaatje

1. Is je beschrijvende tekst af? Ruil de tekst met je schrijfmaatje. 

2. Lees de tekst van je schrijfmaatje goed en maak op een leeg vel een tekening 

van het eiland. Zorg dat alles wat er in de beschrijving staat, te zien is in je 

tekening. Je schrijfmaatje maakt een tekening bij jouw tekst. Zorg dat je elkaars 

tekeningen nog niet kunt zien!

3. Is je tekening af? Ruil de tekening met je schrijfmaatje.

4. Bespreek met elkaar of de tekening van het droomeiland klopt. Gebruik hierbij 

deze vragen:

 - Lijkt de tekening op het droomeiland dat jij had bedacht? 

 - Kon je schrijfmaatje met deze kenmerken het eiland tekenen?

 - Welke kenmerken missen er nog?

     - Wat zou je een volgende keer anders doen bij je beschrijving?

5. Bewaar de tekst en geef de tekening van je droomeiland een mooi plekje!

Maak een schema (S)

Maak een schema. Gebruik het schema over het droomhuis als voorbeeld. Vul de 

kenmerken in de linkerkolom in. Schrijf in de rechterkolom wat bij jouw eiland 

hoort. Schrijf alles wat je bij opdracht 1 en 2 heb opgeschreven in het schema. 

Schrijf je beschrijvende tekst

Maak op een leeg vel een goede beschrijving van jouw droomeiland. 
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Waar of niet waar?

Het verboden woord
Hieronder staan een paar woorden uit de Nieuwsbegriptekst van 

niveau A en B. Leg de betekenis van het woord aan iemand uit zonder 

het woord te noemen. Kan de ander raden welk woord je bedoelt?

In de zinnen hieronder staan een paar woorden uit de Nieuwsbegriptekst 

van niveau A (roze) en B (groen). Zijn de zinnen waar of niet waar?

1. Als je wordt aangevallen door een haai, kun je  toegetakeld worden.

2. Als je een beet krijgt van een haai, is er een risico op een infectie.

3. Een ander woord voor een nare gebeurtenis is incident.

4. De aanval van de haai op Freek Vonk was geen vergissing, volgens Freek.

www.nieuwsbegrip.nl

Lezen over haaien Wat is jouw passie?

Haai

Louise Spilsbury 

Vanaf 7 jaar

Hoe ziet het leven van de 

haai eruit? Lees in dit boek 

allerlei weetjes over het leven van de haai. 

Haaien

Bill Becker

Vanaf 8 jaar

Lees van alles over haaien. Wat zijn haaien? 

Hoe werken hun zintuigen? Zijn haaien 

gevaarlijk voor mensen? Ook geschikt voor 

kinderen die moeite hebben met lezen.

Freeks wilde avonturen

Freek Vonk

Vanaf 9 jaar

Freek Vonk vertelt over zijn favoriete dieren, 

zijn wilde avonturen en over zijn leven als 

bioloog en wetenschapper.

Een haai in het IJsselmeer?

Ingrid Bilardie

Vanaf 7 jaar

Harm en Britt varen op het 

IJsselmeer. Ze zien een erg 

grote vis. Maar niemand gelooft hen. 

Samen met opa gaan ze op onderzoek uit. Een 

verhaal om samen te lezen.

Dieren zijn de passie van Freek Vonk. Wat is jouw passie? 

Kun je aan iemand uitleggen waarom het jouw passie is?

de bioloog de infectiede operatie
de vergissing

misgaan
de kust

de passie

Bron boekbeschrijvingen: 
Jeugdbieb

Je ziet hier een voorbeeld van de Nieuwsbegrip 

placemat. Op de placemat staan spelletjes, 

weetjes en opdrachten die je thuis kunt doen.
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Uitdrukkingen over haaien

Meer weten over haaien?

placemat week 06, 2017

Freek Vonk gebeten door een haai

Er zijn veel uitdrukkingen over haaien. Ken jij ze allemaal? 

Zet een streep tussen de uitdrukking en de betekenis die erbij hoort.

dat is niks waard 

hij kan alles eten

grote problemen krijgen of kapot gaan

dat is iemand die heel snel en fel reageert

er zijn mensen die iets van je willen

heel snel, in een tel

Antwoorden “Waar of niet waar?”: 1: waar, 2. waar, 3. waar, 4. niet waar.

In het Oceanium van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kun je tussen de haaien 

lopen en maak je een reis over de zeebodem van de oceaan. 

www.diergaardeblijdorp.nl

Op de website van Wereld van de Haai Kids Club 

kun je meer informatie vinden over haaien.  

www.wereldvandehaai.nl/kids

In het Natuurhistorisch Museum Maastricht is 

een tentoonstelling over haaien: Haai.  

www.nhmmaastricht.nl/exposities/Haai 

Zoek op internet wat 

de uitdrukkingen betekenen.

dat is een echte haai

dat is nog geen haaienvin waard

er zijn haaien op de kust 

hij heeft een haaienmaag

in een haai en een draai 

naar de haaien gaan 

www.nieuwsbegrip.nl

Vind jij haaien leuk, mooi, supereng of...?
Sommige kinderen zijn erg bang voor haaien. Andere kinderen 

vinden ze fantastisch. Wat vind jij van haaien? Welk gevoel krijg 

jij als je aan een haai denkt? Bedenk zoveel mogelijk woorden 

bij dat gevoel, en schrijf ze hieronder op.
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Hieronder zie je foto’s van enkele onderwerpen van Nieuwsbegrip van dit jaar. Weet jij nog welke 

foto bij welk onderwerp hoort? Zet de letter van de foto bij het juiste onderwerp. Als je het goed 

doet, lees je (van boven naar beneden) een woord dat te maken heeft met de vakantie.

Fotoquiz

 Letter:

Griep in Nederland 

Mensaap met uitsterven bedreigd 

100 jaar Schiphol 

Serious Request 

Staatsbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland 

Problemen met kunstgras 

100 jaar Mondriaan en De Stijl 

A

P

I

C

M

N
G
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Maak een filmpje en win een megataart!

De redactie van Nieuwsbegrip is heel benieuwd hoe jullie in de klas omgaan met Nieuwsbegrip. 

Daarom dagen we je uit om een filmpje te maken waarin je laat zien hoe er in de klas 

gewerkt wordt met Nieuwsbegrip. Je mag zelf weten wat voor soort filmpje je maakt. Je kunt 

bijvoorbeeld een Jeugdjournaal-achtig filmpje maken, 

een interview doen met je juf of meester of als een 

vlogger vertellen wat je van Nieuwsbegrip vindt. 

Het filmpje mag maximaal twee minuten duren. De 

maker van het beste filmpje krijgt een megataart voor 

de hele klas!

Stuur het filmpje op naar 

prijsvraagnieuwsbegrip@cedgroep.nl

Het filmpje moet voor 22 mei bij ons binnen zijn.

Vergeet dit er niet bij te zetten:

• je naam

• je leeftijd

• de naam van je school

• het adres van je school

• in welke groep je zit

• dat je meedoet met de wedstrijd 

voor het ‘Vakantieboek niveau A ’

In week 22 (tussen 29 mei en 2 juni) 

maken we bekend wie er 

gewonnen heeft!
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Sa
m

Kleurplaat
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Antwoorden

Woordzoeker

Rekenen met YouTube

Opgave 1

1a. 

1b. 

1c.

Opgave 2

2a. 

Zoek de verschillen

Lisa, Amy en Shelley – 

’t Is zomer

2

3 

4

5 

  

Nieuwsquiz

Rebus 

Letterspaghetti

Fotoquiz Het woord is: camping

Het woord is: kerstvakantie

Antwoord: Ik geniet van de zon!

Het woord dat

 verschijnt is:

 parasol

de sfeer  -  hoe het voelt om je heen

de vloedlijn - het stuk strand naast de zee

korte metten maken met - een einde aan iets maken

voor de deur staan - bijna beginnen

de sleur - als iets steeds hetzelfde en saai en vervelend is

   Dit is een couplet.

stuk tekst dat onder ‘Refrein:’ staat nog een keer zingen. Er staan zinnen die rijmen

Er is een stukje tekst dat steeds wordt herhaald.

antwoord C: Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.

12 filmpjes (60 ÷ 5 = 12 filmpjes)

27 mensen (9 x 3 = 27 mensen)

 5 299 mensen (4025 + 1274 = 5299 mensen)

Het antwoord is:

 lekker geen huiswerk

Sam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.PARALYMPISCHE

JONG

MAAS

ITALIË 

BRUNA

HAAI

TRUMP


