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V a k a n t ie b o e k
2019

Als leren je lief is

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

Woordzoeker - insecten

Let op:

Het is weer lente, tijd voor insecten om

De woorden staan van boven naar beneden, van

tevoorschijn te komen. In deze woordzoeker

links naar rechts en schuin in de woordzoeker.

vind je insecten die je in de stad kunt

Een letter kan bij meerdere woorden

tegenkomen.

gebruikt worden. De woorden kunnen ook

Zoek de woorden op in de woordzoeker. Streep

achterstevoren staan!

de gevonden woorden door.
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BOKTOR
BROMVLIEG
DAGPAUWOOG
DUIZENDPOOT
HOMMEL
HONINGBIJ
HORZEL

1. Heb je alle woorden gevonden en doorgestreept? Dan blijft het antwoord over.
Schrijf het antwoord hier op:

2. Welke insecten ken je? En welke nog niet? Zoek ze op internet op.
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KOOLWITJE
LANGPOOTMUG
LIBELLE
OORWURM
SPRINKHAAN
WESP
ZWEEFVLIEG

Nieuwsquiz
Wat weet je nog over de onderwerpen uit de lessen
Nieuwsbegrip van dit schooljaar? Schrijf de antwoorden
op de vragen in de vakjes. Soms moet je ook een woord
invullen op de puntjes in de zin. Als je alle vragen goed hebt,
verschijnt in de vetgedrukte vakjes een woord.

OPDRACHT
1. Mickey Mouse bestaat 90 jaar. Zijn bedenker heet Walt ….
2. Wat is het ieder jaar op de derde dinsdag van september?
3. In Egypte werd onder een laag zand van 5 meter dik een eeuwenoud graf ontdekt. Hoe word
zo’n eeuwenoud Egyptisch graf genoemd?
4. Welke beroemde Nederlandse schilder overleed 350 jaar geleden? Tip: zijn achternaam is ‘Van
Rijn’
5. Welke wilde dieren zijn de afgelopen 10 jaar verdubbeld in het land Nepal in Azië?
6. Wat is de Nederlander Boyan Slat aan het opruimen uit de Grote Oceaan?
7. Waar moet je jezelf goed tegen beschermen als je buiten gaat spelen in de vakantie? Tip: je
kunt je hiertegen beschermen door jezelf bijvoorbeeld goed in te smeren.
8. Welke zeldzame kleine vogel werd geboren in Avifauna in Alphen aan den Rijn?
Je ziet op deze bladzijde een afbeelding van deze vogel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het woord dat verschijnt is:
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Rekenen over panda’s en haaien
Dit zijn opdrachten uit Nieuwsrekenen. Bij Nieuwsrekenen, reken je
met het onderwerp van Nieuwsbegrip. Deze rekenopdrachten gaan
over panda’s en haaien.

OPGAVE

1

Panda’s

Er zijn niet zo veel panda’s meer op aarde.
Ongeveer nog maar 2000. Daarvan zijn er 2 in
Nederland. De panda’s Xing Ya en Wu Wen leven
in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Een panda is eigenlijk een beer. Beren hebben
vaak honger. Een panda eet 50 kilogram van de
plant bamboe per dag. Die bamboe groeit op
grote velden.
1 panda eet per jaar alle bamboe van een veld dat
zo groot is als 2 voetbalvelden.
Een panda poept ook veel, hij legt wel 100 drollen
op een dag.
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1a

Een mannetjespanda eet in 2 dagen ongeveer zijn eigen gewicht aan bamboe. Hoe zwaar

1b

Hoeveel poepen Xing Ya en Wu Wen bij elkaar in een week??

1c

Hoeveel voetbalvelden met bamboe zijn per jaar nodig om alle panda’s op de wereld

is een mannetjespanda?

genoeg eten te geven?

OPGAVE

2

Haaien in de Noordzee

De Noordzee kennen we allemaal. Dat is de zee die

Hondshaai

naast Nederland ligt. Aan de overkant van de Noordzee
ligt Engeland.
In de Noordzee leven haaien! Maar de haaien in de
Noordzee zijn gelukkig niet gevaarlijk.
In de tabel zie je vijf soorten haaien die in de Noordzee
voorkomen. Er staat achter hoe lang en hoe zwaar ze

Haringhaai

kunnen worden.

haaien in de Noordzee
naam van de haai

Hoe lang kan hij worden

hoe zwaar kan hij worden

reuzenhaai

9 meter en 80 centimeter

4000 kg

doornhaai

1 meter en 60 centimeter

9100 g

haringhaai

3 meter en 50 centimeter

250kg

hondshaai

80 centimeter

3 kg

7 meter en 30 centimeter

775 kg

Groenlandse haai

2a

Bekijk de grootste en de kleinste haai in de tabel. Hoeveel verschillen ze in lengte?

2b

Vergelijk de doornhaai met de hondshaai. De hondshaai is hoeveel keer zo lang en
ongeveer hoeveel keer zo zwaar?
De doornhaai is

2c

keer zo lang en ongeveer

keer zo zwaar als de hondshaai.

De Groenlandse haai scheelt niet zoveel in lengte met de reuzenhaai.
Het verschil in gewicht is wel groot. Hoeveel verschillen ze in gewicht?
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Wil je meer le

tekstsoorten

ren over de ve

? Doe dan de

tekstsoort va

rschillende

leesles Ande

n Nieuwsbeg

rip Zilver.

De aap die een maiskolf plukte

Op een berg in China leefde een aap. Op een dag ging hij van de berg
af. Hij kwam bij een veld met maiskolven. Hij werd er heel blij van en
plukte er een. De maiskolf legde hij op zijn schouder. Daarna liep hij
vrolijk verder.
Hij kwam in een tuin met perzikbomen. De aap kreeg wel zin in een
lekkere perzik. Hij gooide de maiskolf weg en plukte een perzik.
Daarna liep hij blij verder.
Hij kwam bij een veld met meloenen. Ze zagen er heel lekker uit! Hij
gooide de perzik weg en plukte een meloen. Toen bedacht hij dat hij
weer naar huis moest gaan. Hij draaide zich om en begon tevreden te
wandelen.
Terwijl hij liep, zag hij opeens een konijntje. Hij vond het konijntje
zó lief, dat hij hem achterna liep. Zijn meloen gooide hij weg. Na
een tijdje liep het konijntje het bos in. Weg was hij! De aap had nu
helemaal niets meer. Met lege handen liep hij terug naar huis. De aap
zei tegen zichzelf: ‘Ach, wat was het een fijne dag vandaag. Ik had
zoveel lekkere dingen! Ik ben heel gelukkig!’
Bron: www.beleven.org

Uitleg
Een fabel is een bijzonder
soort verhaal.
In fabels gaat het vaak over
dieren. Maar het zijn geen
gewone dieren, want ze
gedragen zich als mensen.
En ze kunnen praten.
Fabels worden vaak
gebruikt om mensen op
een leuke manier iets
te leren. Er zit een soort
waarschuwing of goede
raad in verstopt. Dit noem
je de moraal van het
verhaal.
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1

De tekst is een fabel. Waaraan kun je zien dat het een fabel is?
Er zijn 2 antwoorden goed.
A. Het verhaal gaat over dieren die doen als mensen.
B. Het verhaal gaat over mensen die doen als dieren.
C. Het verhaal heeft een goed einde.
D. Van het verhaal kun je iets leren.
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Wat hoopt de schrijver van een fabel?
A. dat dieren iets leren over zichzelf
B. dat mensen en dieren vrienden worden
C. dat mensen iets leren over dieren
D. dat mensen iets leren over zichzelf
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Wat is de moraal van deze fabel?
Tip: De moraal is de waarschuwing of goede raad
die in het verhaal zit verstopt.
A. Je hoeft niet alles te hebben om toch tevreden te zijn.
B. Als vaak naar buiten gaat, maak je leuke dingen mee.
C. Vrienden zijn belangrijker dan lekker eten.
D. Als je gelukkig bent, maak je leuke dingen mee.

4

Wanneer was jij voor het laatst heel tevreden?
Waarover was je zo tevreden?
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Zoek de 7 verschillen
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Vakantie

Vakantiebaantje

Hoera, vakantie! Tijd voor wat vakantievragen.

Je MOET geld verdienen voor die ene
nieuwe game of lente-outfit. Wat wordt jouw
vakantiebaantje?

Je zou het maar winnen!

patat bakken en ijsjes scheppen in een

Welke vakantie zou jij willen winnen?
een luxe strandvakantie in een groot huis
met een bubbelbad

snackbar
sieraden poetsen bij een dure sieradenwinkel
dieren verzorgen en poep scheppen op een

een avontuurlijke tocht door de jungle

kinderboerderij

waarbij je slaapt in houten hutten

auto’s wassen en poetsen in een

een bootvakantie waarbij je de oceaan

autowasstraat

over vaart en slaapt op een schip
een pretparkvakantie waarbij je naar
zoveel mogelijk pretparken gaat
Wat voor weer is het deze keer?
Zet de hoogste temperatuur van
de vakantie in het zonnetje.

˚C

Dit is het lekkerste dat ik deze vakantie heb
gegeten of gedronken:

Hoeveel regen valt er? Omcirkel de emmer met
de juiste hoeveelheid regenwater.
Deze film heb ik in de vakantie gezien en dit
vond ik ervan:
Film:
Dit is het leukste wat ik deze vakantie heb gedaan:
Mening:
Ik deed dit alleen / samen met iemand
(omcirkel het goede)

Tip: een insectvriendelijke tuin
Verveel je je in de vakantie? Maak je tuin of balkon dan insectvriendelijk.
Insecten zijn van het vroege voorjaar tot het

ruid

Vingerhoedsk

late najaar op zoek naar warmte en voedsel.
Ze hebben bloemen nodig op een zonnige plek.
Daar kunnen ze nectar of stuifmeel halen. Wil
je meer insecten in je tuin of wil je de bijen
helpen? Plant dan bijvoorbeeld deze planten:
Vlinderstruik

Lavendel
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hillende
Wil je leren hoe je versc
hrijven?
soorten teksten kunt sc
ip Schrijflessen.
Doe dan de Nieuwsbegr

Je skin beschrijven
Doe deze opdracht samen met een schrijfmaatje!
Wat is een beschrijving?

Hoe maak je een beschrijving?

In een beschrijving kun je lezen hoe iets er precies

Als je een beschrijving maakt, kun je de BEVERS-

uitziet.

strategie gebruiken.

Je kunt bijvoorbeeld een beschrijving maken van:
-

een jas die je bent verloren

-

wat er op een schilderij te zien is

-

je kat die is weggelopen

-

een plek waar je op vakantie bent

BEVERS-strategie
BE

Bekijken
Bekijk datgene waar je een
beschrijving van gaat maken heel
goed. Je beschrijving moet namelijk zo
precies mogelijk zijn. Voorbeeld: Bekijk
je jas heel goed.

VER

Vergelijken
Om een beschrijving zo precies
mogelijk te maken, vergelijk je jouw
onderwerp met iets dat erop lijkt.

Voorbeeld: Vergelijk jouw jas met een
andere jas en zoek de verschillen.
Heeft die jas knopen en die van jou een
rits? Dan weet je dus dat je iets over de
sluiting moet opschrijven.
S

Schema maken
In een schema zet je op een rij waar je
naar hebt gekeken. Dit helpt je bij het
schrijven van de tekst.

1

Voorbereiden: Wat ga je schrijven en voor wie?
Speel je wel eens game op je computer? In veel games speel je zelf de hoofdrol. Je
kunt soms zelfs je eigen skin bedenken. Je skin is wie je bent en hoe je eruitziet in de
game.
Doe deze opdracht samen met een schrijfmaatje. Beschrijf ieder een eigen skin. Als de
beschrijving af is, maakt ieder een tekening bij de beschrijving van de ander.
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2

Voorbereiden: Hoe ziet jouw skin eruit? (BE)
Ga rechtop zitten en doe je ogen dicht. Voor welke game maak je een skin? Probeer je
skin voor je te zien als een foto in je hoofd. Hoe ziet je skin eruit? Lijkt hij of zij op een
mens of is het een fantasiefiguur? Hoe groot is je skin? Welke kleur haar, ogen en
kleding heeft je skin? Heeft je skin spullen bij zich? Wat maakt jouw skin bijzonder?

3

Voorbereiden: Vergelijken en een schema maken (VER) (S)
1. Je hebt je skin in je hoofd bekeken. Wat zag je? Maak losse aantekeningen in een
schema op een los blaadje. Je mag losse woorden gebruiken. Bij het schrijven
maak je daar later mooie zinnen van. Een schema helpt je om een plan te maken
voor je tekst. Zie hieronder een voorbeeld van een schema.

Beschrijving van je skin
Is het een mens of een fantasiefiguur?
- man of vrouw?
- jong of oud?
Hoe ziet je skin eruit?
- Groot of klein? Dik of dun?
- Wat voor haar en welke kleur?
- Kleur ogen?
Heeft je skin kleding?
- Wat voor kleding?
- Welke kleuren?
Heeft je skin spullen bij zich?
- Welke spullen?
- Groot of klein?
Wat maakt jouw skin bijzonder?
- Hoe is jouw skin anders dan andere
skins?
2. Vergelijk je schema met dat van een schrijfmaatje en vertel
elkaar hoe de skin eruit ziet.
3. Heb je na het vergelijken nog nieuwe ideeën gekregen?
Schrijf die in het schema erbij.
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4

Schrijven: De beschrijving maken
Maak een beschrijving van je skin. Hoe ziet je skin eruit?
Gebruik hierbij het schema uit opdracht 3. Maak mooie zinnen van de losse woorden die in
het schema staan.

5

Test de tekst: lees de beschrijving en teken de skin
1. Wissel de beschrijving uit met die van je schrijfmaatje.
2. Lees de beschrijving van de ander heel goed. Probeer voor je te zien wat je leest. Hoe
ziet die skin eruit?
3. Maak een tekening van de skin. De tekening moet kloppen met de tekst. Zorg ervoor
dat alles uit de tekst ook op de tekening staat!
4. Hebben jullie allebei de tekening af? Geef hem dan aan elkaar terug.

6

Test de tekst: de tekening bespreken
1. Bespreek de tekeningen met elkaar.
Vragen voor de schrijver:

Vragen voor de tekenaar:

• Herken je je skin in de tekening? Hoe

• Kon je de beschrijving goed begrijpen?

komt dat?
• Klopt het met wat er in de beschrijving
staat?

• Was de tekst precies genoeg?
• Kon je de skin van de ander voor je zien?
• Was het lastig om dat te tekenen?

• Staat alles precies genoeg in de tekst?
2. Hoe kun je je beschrijving nog beter maken? Bespreek het met elkaar en verbeter
je beschrijving of onthoud het voor de volgende keer.
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Fotoquiz
Hieronder zie je foto’s van enkele onderwerpen van Nieuwsbegrip van dit schooljaar. 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.

Letter:

S

Scholieren spijbelen voor het klimaat		
Sneeuw zorgt voor overlast in Alpen
Aardbeving en tsunami in Indonesië
Veilig het spoor oversteken

E

Maarten van der Weijden zwemt de Elfstedentocht
Carnaval
Containers aangespoeld op de Waddeneilanden

G
U

B

O
R
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Interview met Nieuwsbegripwoorden
In de vakjes staan woorden en hun betekenis uit de Nieuwsbegripteksten van niveau A en B.

we rel dbe roe md
bekend ove r de
hele we rel d

d e c re a ti e
and
ie ts w a t ie m
ft
e
gemaakt h e

ken nis ma ken
leren ken nen

in te ns ie f

In de ballonnen staan vragen met Nieuwsbegripwoorden.
Stel iemand een vraag en luister naar het antwoord.
Daarna is de ander aan de beurt.

Met welk figuur uit een strip
of tekenfilm zou jij willen
kennismaken? Waarom?

ie ts w at ve el
aa nd ac ht ko st ,
zw aa r

he t fi gu ur
ee n m en s of di
er ,
bi jv oo rb ee ld in
ee n ve rh aa l

het avo ntu ur
iets spa nne nds wa t
je me em aak t

Welk avontuur zou jij graag
willen beleven? Zou het ook
echt kunnen gebeuren?

Wat zijn de vooren nadelen van wereldberoemd

Op welke creatie van

zijn? Zou jij wereldberoemd

jezelf ben je trots? Waarom?

willen zijn?
Wat is het laatste waar je
intensief aan hebt gewerkt?

Foto (maak een tekening of plak hier

een plaatje)

Mijn naam:

Bekend van:

en:
Woorden die mij beschrijv

Paspoort van
je favoriete
stripfiguur
Wie is jouw favoriete stripof tekenfilmfiguur?
Vul het paspoort in.

Handtekening:
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www.nieuwsbegrip.nl

Mickey Mouse 90 jaar

Elke eerste donderdag van de maand
t op
verschijnt er een Nieuwsbegrip placema
letjes,
onze website. Op de placemat staan spel
.
doen
weetjes en opdrachten die je thuis kunt

Als leren je lief is

Woordenboek-spel: PIEP
Gebruik voor dit spel het Woordenboekschrift * van Nieuwsbegrip of
een woordenboek.
Speel dit spel met minstens 3 personen. Eén speler zoekt
een woord met de betekenis op. Diegene vertelt aan de
anderen wat het woord betekent zonder het woord te

TIP:

noemen. In plaats van het woord te zeggen, zegt hij ‘PIEP’.

Duu rt het te lang om het goe de
woo rd
te rad en? Gee f de and ere n dan
een tip,
bijv oor bee ld de beg inle tter (de
c), de
blad zijd e waa rop het woo rd staa
t of een
voo rbe eldz in met PIE P. Bijv oor
bee ld:
‘Ko ning in Máx ima dro eg een PIE
P van een
beroem de ontw erp er’.

Bijvoorbeeld: ‘De PIEP is iets wat iemand heeft gemaakt.
Welk woord bedoel ik?’ Als iemand het denkt te weten,
zoekt hij hiervoor bewijs in het Woordenboekschrift. Klopt
het? Dan mag hij het woord zeggen (de creatie). Daarna
mag hij een nieuw woord kiezen.

Weetjes over Disney
Wist je dat…
- Disneyfilms vroeger met de hand werden getekend?
Voor 1 seconde film waren wel 24 tekeningen nodig.
- in 1937 de eerste lange tekenfilm van Disney in de bioscoop te zien was?
Het was ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’.
- Sneeuwwitje nog steeds in de top-10 van meest succesvolle Disneyfilms
staat? Op nummer 1 staat Frozen.
- je op internet filmpjes kunt vinden over hoe je Mickey Mouse kunt
tekenen? Kijk bijvoorbeeld op nl.wikihow.com/Mickey-Mouse-tekenen en
probeer het eens!

Boekentips
Meer weten over striptekenen en stripfiguren van
Disney? De Jeugbieb geeft een paar boekentips.

Disney’s mijn
beste vriend
Mickey

Leer striptekenen: een leerboek van
Striptekenschool Studio Bontekoe!
Gerben Bontekoe
(Vanaf 8 jaar)
Bedenk je eigen stripfiguur. En leer hoe je ze,
stap voor stap, van alle kanten kunt tekenen.
Met oefeningen en handige tips.

* te bestellen op nieuwsbegrip.nl/materialen

Peter Smit
(Vanaf 9 jaar)
Vijf verhalen over Mickey Mouse.
Met weetjes over Mickey, het leven
van Walt Disney en de films.
De Disney-afbeeldingen zijn eigendom van Disney

www.nieuwsbegrip.nl
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Spelletjes met woorden
Iedere week kun je bij Nieuwsbegrip Zilver woordenschatopdrachten
doen met de woorden van Nieuwsbegrip. Verder heeft Nieuwsbegrip ook
een eigen Woordenboekschrift! In dit woordenboek staan alle woorden
van Nieuwsbegrip uitgelegd.
Deze woordspelletjes kun je met 2 of meer personen te spelen.

Wie of wat ben ik?
Kies een persoon, dier of een ding (bijvoorbeeld: een oermens,
een stekelvarken of een fluitketel). Schrijf dat woord op een
memoblaadje en plak het op het voorhoofd van de ander. Hij of zij
moet raden wat erop staat door vragen te stellen. Wordt het woord
geraden? Dan draaien jullie de rollen om en spelen jullie het nog
een keer.

Tip om het spel moeilijker te maken: Jullie mogen alleen vragen stellen
waarop het antwoord ja of nee is. Andere vragen zijn verboden.

Rupsje-nooit-genoeg
Kennen jullie rupsje-nooit-genoeg? Dit spel lijkt
op de rups die maar door blijft eten!
Kies een woord uit om mee te beginnen,

Spits je oren.

bijvoorbeeld: ‘de onrusT’. Daarna wil de rups

Luister samen een bepaalde tijd

graag een woord opeten dat begint met de

(bijvoorbeeld 30 seconden of 1

laatste letter van dat woord. Bijvoorbeeld: ‘het

minuut) naar de radio, tv of naar

ThemA’. Hierna moet een woord genoemd

een filmpje. Schrijf op welke

worden dat begint met de A. Probeer om de

woorden jullie horen én die in het

beurt een woord op te noemen totdat je geen

Woordenboekschrift of een ander

woord meer weet. Hoe lang wordt de slinger met

woordenboek zouden kunnen

woorden?

staan.
Zoek de opgeschreven woorden

Tip om het spel moeilijker te maken: Jullie mogen

daarna ook echt op in het

alleen woorden opnoemen die bij een afgesproken

Woordenboekschrift. Wie heeft

categorie horen, zoals ‘dieren’, ’landen’ of

de meeste woorden en de

‘voornamen’.

betekenis gevonden?
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Kleurplaat
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Wat een ontdekking!
Kijk Boek en Pen eens trots zijn. Tijdens hun vakantie hebben
ze een bijzonder dier ontdekt. Kleur alle vakjes waar een stip in
staat om erachter te komen welk dier op de foto staat.
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Doe mee met de wedstrijd en win
een megataart én een woordenboekschrift!
Maak een naamdicht. Begin elke regel met een letter uit het woord ‘Nieuwsbegrip’. Bedenk met
elke letter een woord of een stukje zin dat met Nieuwsbegrip of met vakantie te maken heeft. De
zinnen hoeven niet te rijmen.
De beste naamdichten winnen een megataart voor de hele klas én
een exemplaar van het woordenboekschrift. Dubbele prijzen dus!

N
I
E
U
W
S
B
E
G
R
I
P
mail je inzending naar:
prijsvraagnieuwsbegrip@cedgroep.nl
Of stuur hem per post naar:
CED-Groep t.a.v. Prijsvraag Nieuwsbegrip
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
De inzending moet op 24 mei bij ons binnen zijn.

Vergeet dit er niet bij te zetten:

• je naam

• je leeftijd
• de naam van je school
• in welke groep je zit
•		dat je meedoet met de wedstrijd
voor het ‘Vakantieboek niveau A’

juni)

In week 23 (de week van 3
aan wie
komt op de website te st
er gewonnen heeft!
19

		

Het woord is: bosgeur

20
Fotoquiz
Zoek de verschillen
1 Antwoord A
2 Antwoord D
3 Antwoord A

maiskolf plukte
De aap die een

Opgave 1
1a. 1100 kilogram (50 kilogram bamboe per dag x 2 = 100 kilogram)
1b. 1400 drollen (7 x 100 drollen per week = 700 drollen x 2 panda’s = 1400 drollen)
1c. 4000 voetbalvelden (2 voetbalvelden per panda x 2000 panda’s = 4000
voetbalvelden)deel, dat is 40 kilogram.)
Opgave 2
2a. De reuzenhaai is het grootste en de hondshaai is de kleinste. Ze schelen 9 meter
(9 meter en 80 centimeter – 80 centimeter = 9 meter).
2b. De doornhaai is 2 keer zo lang en ongeveer 3 keer zo zwaar als de hondshaai.
2c. Het scheelt 3225 kg (4000 – 775 = 3225 kg).
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Het woord dat
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verschijnt is:
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en haaien
Rekenen over panda’s
Nieuwsquiz

Het antwoord is:

W

Daar moet ik bij zijn.

I

Woordzoeker

Antwoorden

