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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:

BIOSCOOP
GAMEN
INSTAGRAM
JOGGEN
KOKKERELLEN
LENTE
MEIVAKANTIE
PARK
PICKNICKEN
PLAYLIST
SHOPPEN
SKATEN
SNAPCHAT
SPORTEN
TERRASJE
TUTORIAL
UITSLAPEN
WATERMELOEN
WAVEBOARDEN
ZOMERJAS
ZONNEBRIL

Welkom!
De vakantie is weer begonnen. 
Je hoeft je gelukkig niet te vervelen 
met de opdrachten en spelletjes in dit 
vakantieboek.

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

Woordzoeker
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

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. Koning Bhumibol overleed dit jaar. Van welk land was hij koning?

2. Er hadden dit jaar veel mensen last van griep, dus er was een griep…..

3. Welke schilder stond aan de basis van de beroemde kunststroming De Stijl?

4. Wat is de achternaam van de bioloog die dit jaar gebeten werd door een haai?

5. In het Markermeer opende afgelopen jaar het eerste eiland van de Marker ……

6. In welk land gebeurde de ramp met Tsjernobylcentrale?

7. In welke stad stond het afgelopen jaar het Glazen Huis van Serious Request?

8. Bij welke plaats raakte de stuw in de Maas beschadigd doordat er een schip tegenaan botste?

Het woord dat verschijnt is:

Nieuwsquiz

OPDRACHT
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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.

Op 10 mei 2017 is het precies 12 jaar geleden dat YouTube werd opgericht. Over heel de wereld 

zijn er wel 1 biljoen gebruikers (1 biljoen is 1000 miljard!). In Nederland zijn er ongeveer 7 

miljoen gebruikers. Ongeveer een zevende deel daarvan kijkt zelfs dagelijks.

Het aantal filmpjes dat online wordt gezet is ook enorm! 5 jaar na de oprichting werd er al 20 uur 

aan filmpjes per minuut geplaatst. Nog eens 5 jaar later in 2015 was dat al toegenomen tot 300 

uur aan filmpjes per minuut. En dit aantal groeit nog steeds. Haegens beroemd geworden door 

YouTube. De filmpjes van Dylan duren gemiddeld 5 minuten.

Rekenen met YouTube

OPGAVE 1

1a

1b

1c

Hoeveel Nederlandse gebruikers kijken dagelijks op Youtube?

Hoeveel uur aan filmpjes werd er in 2015 per uur meer geüpload dan in 2010?

Hoeveel uur aan filmpjes werd er in 2010 per 

dag geüpload op YouTube?

YouTube steeds populairder
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YouTube wordt voor heel veel verschillende 

zaken gebruikt. Sinds 2010, toen de Zweedse 

vlogger PewDiePie zijn 1e gamefilmpje op 

YouTube zette, is ook het vloggen populair geworden. PewDiePie heeft meer dan 54 miljoen 

volgers. Een aantal Nederlandse vloggers is ook behoorlijk populair. Enzo Knol heeft bijvoorbeeld 

bijna 1,5 miljoen volgers. Hij zet sinds juni 2013 dagelijks 2 

filmpjes online. Eentje over zijn leven en eentje over Minecraft. 

Maar er zijn ook andere Nederlandse vloggers die veel kijkers 

hebben. In de tabel hieronder zie je van een aantal van hen 

hoeveel abonnees ze ongeveer hebben.

OPGAVE 2 Vloggers

VLOGGERS AANTAL ABONNEES

Teske 300.000

Dylan Haegens 1.000.000

Giel Beelen 34.000

#BOOS 250.000

2c

2b

2a

Hoeveel abonnees heeft Giel nog nodig om minstens zo populair te zijn als #BOOS?

Hoeveel abonnees heeft Enzo meer dan Dylan Haegens?

Hoeveel filmpjes heeft Enzo Knol al online gezet?

A: Meer dan 1.000 filmpjes

B: Meer dan 2.000 filmpjes

C: Meer dan 5.00 filmpjes

D: Meer dan 10.000 filmpjes
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Peter de Koning - ‘t Is altijd lente 
in de ogen van de tandartsassistente

Uitleg

De zinnen van een lied 

vormen een liedtekst. In 

een lied wordt een verhaal 

verteld.

Een lied heeft een aantal 

coupletten en vaak een 

refrein. Het refrein is het 

gedeelte van het lied dat 

steeds wordt herhaald. 

Soms worden alleen 

een paar zinnen telkens 

herhaald.

refrein: 
‘t Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente 

‘t Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente 

Voor de patiënten van d’assistente is het altijd lente 

Zij lacht naar mij 

Ik lach naar haar 

En het is voorjaar 

En het is voorjaar 

Het maakt niet uit 

Al raak ik al m’n tanden kwijt 

Want het is lente, lente voor altijd 

refrein 

Ik flos niet meer 

En raak geen tandenstoker aan 

Ook m’n tandenborstel laat ik rustig in m’n beker staan 

Ik eet alleen maar suikerzoet 

Ik snoep de hele dag maar raak 

Want dan heb ik snel een gaatje 

En een afspraak 

refrein  

Zij lacht naar mij 

Ik lach naar haar 

En het is voorjaar 

En het is voorjaar 

Het maakt niet uit 

Al raak ik al m’n tanden kwijt 

Want het is lente, lente voor altijd 

refrein (2x)

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

- Wat wil de schrijver van het lied vertellen?

- Elke keer als je refrein ziet staan, wordt het refrein gezongen. Welk stukje tekst is het refrein?

- Luister nu naar het liedje (bijvoorbeeld op YouTube) 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?

Wil je meer leren over wat voor soort teksten er allemaal zijn? Doe dan de leesles Andere tekstsoort op Nieuwsbegrip XL.

OPDRACHT
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Zoek de 15 verschillen

Sam

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!



9

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?

Hoe kun je, zonder je pen van het papier te halen, 

alle negen stippen met elkaar verbinden met vier 

rechte lijnen?

Rebus

Stippenkaart
POGING 1

POGING 2
POGING 3

POGING 4

-r -k- mu zw = f

1
P = V, -SP = V, -S -en O = IJ
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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 

verder in.

BE

VER

S

Wil je leren hoe je verschillende 

soorten teksten kunt schrijven? 

Doe dan de Nieuwsbegrip Schrijflessen.

Wat is een beschrijving?

Een beschrijving is een tekst waarin heel 

duidelijk en precies staat beschreven hoe iets 

of iemand eruit ziet. Als je een beschrijving 

leest, kun je voor je zien hoe het eruit ziet. 

Beschrijvingen zijn handig, bijvoorbeeld als 

er een dief wordt gezocht 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



11

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)

1. Maak een schema. Zet alle kenmerken uit opdracht 1 en 2 in het schema. 

2. Vul het schema verder in. Zorg dat alle kenmerken van het eiland erin staan.

Schrijf je beschrijvende tekst

Maak op een leeg vel een goede beschrijving van jouw droomeiland. 
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Eetweetjes

Babyworteltjes 

bestaan niet. Je eet gewoon 

een geschilde grote wortel. De 

wortelrasp wordt gebruikt in 

mixgroentezakjes.

Wist je dat zout vroeger 

zo zeldzaam was dat je ermee kon 

betalen? Het woord salaris (‘sal’ betekent zout) 

herinnert daar nog aan. Ook peper was vroeger 

veel geld waard. Denk maar aan het woord 

‘peperduur’.

Het 

gooien van rijst op een bruiloft is bijna 

wereldwijd een traditie. Het stamt af van het feit dat 

rijst lijkt op regen, wat te maken heeft met welvaart, 

geluk en vruchtbaarheid. Rijst groeit namelijk 

van regen.

Pizza Hut Delivery 

heeft als enige pizzaketen een 

pizza bezorgd in de ruimte. In 2001 hebben 

ze als reclamestunt 1 miljoen betaald aan de 

Russian Space Agency (RSA) om de pizza in de 

ruimte te krijgen. De astronaut Yuri Usachiv 

was de gelukkige en mocht de pizza 

opeten.

Wist je dat er niet vier, maar vijf smaken 

bestaan? Umami is de vijfde smaak, naast zoet, 

zuur, zout en bitter. Umami is Japans voor ‘hartig’ 

of ‘rijk van smaak’.

Een 

energiedrankje 

bestaat uit water met prik, suiker en oppeppers 

zoals cafeïne. Drinken vult de maag niet echt, maar 

de suikers zorgen wel voor veel calorieën. Van te veel 

calorieën word je dikker. Een energiedrankje voor de 

dorst? Niet doen! Energiedrankjes kunnen je 

lichaam uitdrogen. Zeker bij warm weer of 

als je sport.

De vijfsecondenregel (als je eten 

laat vallen en het binnen vijf seconden 

opraapt zitten er geen bacteriën op) is onzin. 

Vanaf het moment dat eten op de grond ligt, 

heeft het al evenveel bacteriën als wanneer 

je het vijf seconden laat liggen.

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

Zout geld

Komkommers, water 
en katten

Rijst en bruiloften 

Energiedrankjes

Vijfsecondenregel

Space pizza

Umami

Leuk om aan tafel 

te vertellen!
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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:

Studenten winnen hyperloopwedstrijd 

100 jaar Schiphol 

Staatsbezoek Australië en Nieuw-Zeeland 

Veel boeren hebben geen opvolgers 

Tweede Kamerverkiezingen 

Jongeren verkopen nepmerkkleding  

Daily Mile 

S

G

N

O

A

IJ

M
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Ocean-plastic Shoes

Have you seen this new sports shoe, made from 

plastic from the sea? This is doing business in a new 

way: using rubbish to create new products. These 

shoes are not only good for the environment. They are also nice to wear and look cool. 

THE NEW  ADIDAS TRAINER

The UltraBOOST Uncaged Parley is a trainer 

that feels like all other UltraBOOST shoes. But, 

it is made from 11 plastic bottles and other 

recycled materials. The top part of the shoe is 

made of 95% recycled plastic and 5% recycled 

polyester. Soon there will be 7,000 pairs in 

stores and webshops. You can buy them for 

€200 a pair. In 2017, Adidas wants to make 1 

million more pairs. They will use 11 million 

plastic bottles from the ocean for this. 

WHY MAKE THIS TRAINER?

Our oceans are full of plastic, floating in the 

water. This is a big problem. If we do not do 

anything to stop it, there will be more plastic 

than fish in the sea by 2050. Adidas wanted to 

do something about this. They found a way to 

change the problem into a solution.

ADIDAS’  SOLUTION

The company talked with Parley, a group that 

is reducing plastic rubbish in our seas. Adidas 

designed a shoe made from plastic found in 

the ocean. But Adidas and Parley cannot solve 

the problem alone. More companies must join 

in and make products from recycled materials. 

‘Nobody can save the oceans alone. Each of us 

can play a role in the solution,’ they say.

Source: www.fortune.com, www.engadget.com

WORDS TO HELP YOU

to do business = zaken doen

the rubbish = het afval

to create = creëren, maken

the environment = het milieu

the trainer = de sportschoen

the solution = de oplossing

to reduce = verminderen

to join in = meedoen

to solve = oplossen

to wear = dragen

to float = drijven
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Adidas and Parley say that the plastic trainers are just the beginning. 

You can create many more clothes from recycled plastic. 

What kind of plastic clothes would you create? Choose at least two 

pieces of clothing. For example: a dress, trousers, socks, boots, cap… 

Draw (teken) your design on a piece of paper. Label the pieces of 

clothing. What are they called in English?

Every text you read has a lot of information in it. Not all of this information is important. That is why 

people make a summary. In a summary you will find the most important information from the text. 

Complete the summary of the text Ocean plastic-Shoes below. Use words from the text!

1 .

2 .

Je hebt zojuist een stukje van een Newswise-

les gedaan. Newswise is de Engelse versie 

van Nieuwsbegrip. Scholen kunnen een gratis 

proeflicentie aanvragen op www.newswise.nl.

COMPLETE THE SUMMARY

CREATE YOUR OWN PLASTIC …

Our oceans are f
ull of ____________

__. This is a big 
____________. 

Adidas found a wa
y to change the 

problem into a _
____________. 

They talked with
 ______________, a

 group that is re
ducing plastic 

rubbish in our se
as. Adidas’ idea was t

o create a new 
sports shoe. 

The shoe is made
 from plastic fro

m ________________
__. The shoes 

are not only nic
e to wear and lo

ok ________, they 
are good for the

 

_____________ too. 
Soon there will b

e _________ pairs
 in stores and 

webshops. You ca
n buy them for 

__________ a pair.
 

But Adidas and Parley
 cannot solve th

e plastic proble
m alone. 

More __________ mu
st join in and ma

ke products from
 _______________ 

materials. In this way, we ca
n help save the 

oceans.
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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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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 nieuwsitem 

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 B’

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. 

2b.

2c.

Zoek de verschillen

Peter de Koning – ’t Is 

altijd lente in de ogen van 

de tandartsassistente

- De schrijver van het lied wil vertellen dat hij de tandartsassistente heel erg leuk 

vindt (en misschien wel een beetje verliefd op haar is).

- Het refrein is: 

‘t is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

‘t is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente

Voor de patiënten van d’assistente is het altijd lente

216 000 volgers (250 000 – 34 000 = 216 000)

500 000 volgers (1,5 miljoen – 1 miljoen = 500 000)

antwoord B: Meer dan 2000 filmpjes

 (4 jaar x 2 filmpjes per dag x 365 dagen = 2920 filmpjes)

 28 800 uur per dag

 (20 uur per minuut = 1200 uur aan geüploade filmpjes per uur. 1200 x 24 uur = 28 

800 uur) 16 800 uur meer (Het verschil per minuut is

 300 – 20 = 280 uur. 280 x 60 minuten = 16 800 uur)

 1 miljoen (een zevende deel van 7 miljoen = 1 miljoen)

Het antwoord is:

 vrijheid blijheid

Sam
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

THAILAND

WADDEN

MONDRIAAN

BREDA

EPIDEMIE

OEKRAINE

VONK

GRAVENieuwsquiz

Newswise

Rebus 

Stippenkaart

Fotoquiz

Het woord is: mango-ijs

Het antwoord is: Het is fijn om vrij te zijn!

Complete the summary:

Ocean-plastic Shoes

Our oceans are full of plastic. This is a big problem. Adidas found a way to change 

the problem into a solution. They talked with Parley, a group that is reducing plastic 

rubbish in our seas. Adidas’ idea was to create a new sports shoe. The shoe is 

made from plastic from the sea. The shoes are not only nice to wear and look cool, 

they are good for the environment too. Soon there will be 7,000 pairs in stores and 

webshops. You can buy them for €200 a pair. 

But Adidas and Parley cannot solve the plastic problem alone. More companies 

must join in and make products from recycled materials. In this way, we can help 

save the oceans.

Het woord

 dat verschijnt

 is limonade


