1

www.nieuwsbegrip.nl

Illustraties: Aah!Comics | Illustratieshop, Rotterdam

Pixel:ID | Creatieve Grafische
vormgeving, www.pixelid.nl

Opmaak: Pixel:ID, creatieve grafische vormgeving en drukwerk, Rotterdam

B

V a k a n t ie b o e k
2020

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 - stadsvogels

Let op:

In deze woordzoeker vind je vogels die je in de

de woorden staan van boven naar beneden, van

stad kunt tegenkomen.

links naar rechts en schuin in de woordzoeker.

Zoek de woorden op in de woordzoeker. Streep

Een letter kan bij meerdere woorden

de gevonden woorden door.

gebruikt worden. De woorden kunnen ook
achterstevoren staan!
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BOOMKLEVER
DUIF
EEND
EKSTER
GAAI
HUISMUS
KAUW
KOOLMEES
KRAAI
MEERKOET
MEEUW

MEREL
NIJLGANS
PIMPELMEES
REIGER
ROODBORST
SPECHT
SPREEUW
TORENVALK
WINTERKONING
ZWALUW

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

2. Welke stadsvogels ken je? En welke nog niet? Zoek ze op internet op.
3. Wil je meer weten over vogels en hoe je je tuin vogelvriendelijker kunt maken? Bestel dan gratis
Vogels dichterbij op www.vogelbescherming.nl/magazine-vogels-dichterbij.
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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 op de puntjes in de vragen het goede woord
invullen. Als je alle vragen goed hebt, verschijnt in de vetgedrukte vakjes een woord.

OPDRACHT
1. Het Verenigd Koninkrijk wil niet meer bij de Europese
Unie horen. Hoe wordt dit vertrek genoemd?
2. Storm Ciara is over ons land geweest. Het zorgde voor
onstuimig weer. Welke kleurcode werd afgegeven voor
deze storm?
3. Het is 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd, er
kwam toen een einde aan de Tweede ….
4. Aart Staartjes overleed op 81-jarige leeftijd door een verkeersongeluk. Van welk
tv-programma is hij vooral bekend?
5. Oost-Afrika had last van een enorme plaag. Van welke insecten hadden zij last?
6. In Egypte was een bijzondere vondst gedaan. Zij ontdekten … van dieren.
7. Leerkrachten waren niet tevreden.
		 Wat gingen de leerkrachten toen doen?

1.
2.
3.

3.

4.

4.
5.

5.
6.
7.

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

OPGAVE

1

Bijen en honing

Bijen leven dicht op elkaar. In een bijenvolk
is de koningin de baas. Ze wordt 5 jaar
oud. Alleen de bijenkoningin legt eitjes.
De hoeveelheid eitjes hangt af van de
temperatuur. Vanaf april tot oktober legt de
koningin haar eitjes. Per bijenvolk worden elk
jaar ongeveer 150 000 bijen geboren.
In een bijenvolk leven verschillende soorten
bijen, zoals werkbijen. De werkbij vliegt per dag
33 keer uit om stuifmeel en nectar te gaan zoeken. Per keer kan uit dat stuifmeel en die nectar
7,5 mg honing gemaakt worden.
De werkbijen vliegen voor 1 pot honing zo’n 40 000 km. Ze vliegen voor 1 zo’n pot 60 000 keer uit
en bezoeken dan wel 6 miljoen bloemen!

1

Hoeveel honing kan een werkbij per dag bij elkaar verzamelen?

1

Hoeveel geboortes van nieuwe bijen maakt een bijenkoningin mee in haar leven?

1c

Hoeveel bloemen bezoekt een werkbij gemiddeld per vlucht voor 1 pot honing?

a

b
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OPGAVE

2

Veel nectar voor een
potje honing

Bijen hebben nectar nodig om honing te maken. De
bijen halen nectar uit bloeiende bloemen. De bij slaat
de nectar op in haar speciale honingzak.
De honingbij zuigt zoveel nectar op totdat haar
honingzak vol zit. In de honingzak kan ongeveer 40 mg nectar.
Hoeveel bloemen de bij moet bezoeken voordat de honingzak vol
zit, hangt af hoeveel nectar een bloem produceert.
Per bloem van een appelboom kan een honingbij 2 mg nectar
halen. Een hele kersenboom brengt bij elkaar wel zo’n 2 kg nectar
op en per bloem 30 mg.
Van ongeveer 3 kg nectar blijft 1/3e deel honing over.
In de zomer kan een bijenvolk 10 à 15 kg honing per
week maken.

2a
2b
2

c

Langs hoeveel appelbloemen moet een
honigbij voordat haar honingzak vol zit?

Hoeveel gram honing blijft over van 15 kg nectar?

Hoeveel gram honing kunnen de bijen maken van 1 kersenboom? Rond je antwoord af
op hele grammen.
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Wil je meer le

ren over wat
voor soort
teksten er all
emaal zijn? D
oe dan de lee
Andere tekst
sles
soort op ww
w.nieuwsbeg
rip.nl

De vos en de ooievaar
Op een dag ontmoetten de vos en de ooievaar
elkaar en het leek erop dat ze goede vrienden
zouden worden. De vos nodigde de ooievaar
uit om gezellig bij hem te komen eten en de
ooievaar nam de uitnodiging aan.
Voor de grap serveerde de vos soep op een plat
bord. De vos kon het bord heel gemakkelijk
leeglikken, maar de ooievaar kon net het
uiterste puntje van haar snavel nat maken met de soep. Aan het
einde van de maaltijd was ze nog net zo hongerig als daarvoor. ‘Het
spijt me dat je de soep niet lust,’ zei de vos. De ooievaar liet niets
merken, maar dacht na over hoe ze wraak kon nemen.

Uitleg
Een fabel is een
verhalende tekst waarin

Niet lang daarna nodigde de ooievaar de vos uit om te komen eten.

dieren meestal de hoofdrol

De vos kon het buiten al ruiken: heerlijk mals en sappig vlees! Maar

spelen.

toen ze aan tafel zaten, werd de maaltijd opgediend in een vaas met

De dieren in een fabel

een heel lange hals. De vos kon daar zijn snuit niet insteken en het

gedragen zich en praten

enige wat hij kon doen was de buitenkant van de schaal likken. Dit

als mensen.

keer moest de vos hongerig naar huis.
Fabels worden gebruikt
Naar: De fabels van Jean de la Fontaine

om mensen op een
leuke manier te wijzen
op hun fouten of slechte
eigenschappen zonder hen
te kwetsen.
In een fabel zit een
waarschuwing of goede
raad verstopt. Dit noem je
de moraal van het verhaal.
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1

Deze teksten zijn fabels. Hoe kun je een fabel omschrijven?
A. oud verhaal met personen en dingen die in het echte leven niet bestaan
B. verzonnen verhaal met een moraal waarin dieren de hoofdrol spelen
C. volksverhaal dat gebaseerd is op een gebeurtenis uit het verleden
D. waargebeurd verhaal over dieren dat op rijm is geschreven

2

Wat is het doel van de schrijver van deze fabel? Hij wil…
A. informatie geven.
B. raad geven.
C. reclame maken.
D. verslag doen.

3

Wat is de moraal van fabel 1?
A. Als je een ander voor de gek houdt, kun je verwachten dat je wordt teruggepakt.
B. Als je iets niet heel erg leuk vindt, kun je het beter ook maar niet doen.
C. Iets wat klein begint, kan groots eindigen.
D. Wie niet naar een ander luistert, eindigt altijd verkeerd.

4

De moraal van fabel 1 kun je met een uitdrukking omschrijven: ‘Een koekje van
eigen deeg krijgen’. Heb jij wel eens een koekje van eigen deeg gekregen of
gegeven? Wanneer was dat en hoe voelde dat?
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Zoek de 14 verschillen
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Rebus
Kun jij deze rebus oplossen? Als het lukt, komt er een zin tevoorschijn.
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De zin is:

Doolhof
Begin bij start en zoek de weg
door het doolhof naar het einde.
Kun jij deze vogel naar
de ingang van het
vogelhuisje leiden?
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Een instructietekst voor een truc of
handigheidje
Doe deze opdracht samen met een schrijfmaatje!
Wat is een instructietekst?
In een instructietekst lees je hoe je iets moet doen of wat je moet doen. Voorbeelden dan een
instructietekst zijn:
- een handleiding

- regels (zoals spelregels)

- een recept

- tips en adviezen

Bij instructies is de volgorde vaak belangrijk (bijvoorbeeld bij een recept),
maar soms zijn het losse tips.
Hoe maak je een instructietekst?
Als je een instructietekst maakt, kun je de KLUNS-strategie gebruiken.

KLUNS-strategie
KLU

Wat is de klus?
Schrijf op waar de instructie voor is.
Bijvoorbeeld: Een fietsband plakken.

N

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

Wat heb je nodig?
Schrijf op wat je nodig hebt.
Bijvoorbeeld: een fiets, een emmer water, plakkers en een fietspomp.

S

Welke stappen moet je zetten?
Schrijf heel precies op wat je moet doen en in welke volgorde. Let op dat je geen stap
vergeet! Anders begrijpt de lezer niet goed wat hij moet doen.

1

Voorbereiden: wat ga je schrijven en voor wie?
Je gaat samen met een schrijfmaatje een instructietekst schrijven. In die tekst staat
hoe je een truc of een handigheidje kunt doen. Je mag zelf weten voor wie je de
instructietekst schrijft.
Hieronder staan verschillende trucs en handigheidjes. Kies er samen met je
schrijfmaatje een uit. Je mag ook zelf iets wat je een ander zou willen leren.
Let op: het moet wel iets zijn dat uitgeprobeerd kan worden!
• de bal hooghouden met een
hockeystick
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• op je handen staan
• een wheelie maken op de fiets

• een truc met een fidget spinner

• hoelahoepen

• op je vingers fluiten

• een truc met een turbo tumbler

• smashen bij tafeltennis

• de bal koppen bij voetbal

• jongleren

• een bottle flip

Wij schrijven een instructietekst over:
Wij schrijven de instructietekst voor:

2

Voorbereiden: een schema maken
1. Jij of je schrijfmaatje voert de truc of het
handigheidje uit. De ander schrijft op
een los blaadje stap voor stap op wat er
gebeurt.
2. Doe het daarna nog een keer, om te

KLUNS: voor de instructie van een
truc of handigheidje
KLUs

Nodig

kijken of echt élke stap is opgeschreven.
3. Maak daarna samen een KLUNS-schema
op een los blaadje en vul het in. Schrijf

Stappen

erin wat de klus is (truc of handigheidje),
wat je ervoor nodig hebt en welke
stappen je moet zetten.
				

3

Voorbeeld KLUNS-schema

Schrijven: de instructietekst schrijven
1. Maak nu met je schrijfmaatje de instructietekst.
2. Is de tekst klaar? Probeer de tekst samen met je schrijfmaatje uit. Lukt de truc of
het handigheidje? Als dat niet zo is, waar ligt dat aan? Verander nog wat in je tekst
als het nodig is.

4

Test je tekst: de instructietekst laten uitproberen
• Geef de tekst aan de persoon voor wie hij geschreven is. Zorg dat jij en je
schrijfmaatje erbij zijn als hij of zij de tekst gaat uitproberen. Vraag of de lezer de
tekst hardop wil voorlezen als hij de instructie uitvoert.
• Ondertussen letten jij en je schrijfmaatje goed op. Let vooral op waar het niet goed
gaat en wat er dan gebeurt. Maak eventueel aantekeningen op een los blaadje.
• Bespreek daarna met je schrijfmaatje hoe het ging. Denk hierbij aan deze vragen:

Waar ging het goed en hoe kwam dat? Waar ging het niet goed en hoe kwam dat?
Wanneer moest je helpen? Lag het aan de tekst dat de truc niet lukte? Of was de
truc te moeilijk om in één keer te kunnen?
• Je kunt de tekst verbeteren en aan iemand anders geven die je het trucje of
handigheidje wilt leren.
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uwsbegrip
Je ziet hier een voorbeeld van de Nie
jes,
placemat. Op de placemat staan spellet
t doen.
weetjes en opdrachten die je thuis kun

Verwennen is…
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Op die

De meeste mensen geven om hun huisdier.

dag verwennen veel mensen hun huisdier.

Ze geven hun huisdier veel aandacht.

Bespreek met elkaar:

Bespreek met elkaar:

• Wat betekent verwennen?

• Wat betekent het als je om iets of iemand

• Hoe kun je een huisdier verwennen?

geeft? Waar geef jij het meest om?

• Ben je zelf wel eens verwend? Hoe voelde

• Wat betekent het als je iets of iemand

je je toen?

aandacht geeft? Wie of wat is het laatste dat

• Heb jij wel eens iemand verwend? Wat heb

jij veel aandacht hebt gegeven?

je toen gedaan?

Huisdier of niet?
Je mag niet alle dieren als huisdier

Ken jij de dieren die hieronder staan?

houden. Bijvoorbeeld omdat ze

Trek een lijn tussen de naam en de foto

beschermd zijn of gevaarlijk.

van het dier. Omcirkel daarna de dieren

Op rvo.nl staat een lijst met de huisdieren

waarvan je denkt dat je ze als huisdier

die je mag houden.

mag houden.

waterbuffel

gerbil

ringstaartmaki
alligator

bennett-wallabie
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placemat

Dierendag

Als leren je lief is

Huisdierenweetjes
Wist je dat honden en katten

Wist je dat konijnen van

Wist je dat vissen niet dom

ongeveer evenveel slapen?

gezelligheid houden?

zijn? Je hoort wel eens:

Mensen denken vaak dat katten

Ze maken bijna nooit geluid,

goudvissen zijn zó dom, ze

de grootste slaapkoppen zijn,

daarom denken mensen wel

hebben niet door dat ze steeds

maar honden slapen ongeveer

eens dat ze ongezellig zijn. Maar

hetzelfde rondje zwemmen. Dat

14 uur op een dag. Toch is er een

konijnen zijn helemaal niet graag

is niet waar. Vissen hebben een

verschil: katten slapen vooral

alleen. Ze leven het liefst samen

goed verstand en kunnen zich

overdag, dus dat valt meer op.

met andere konijnen. Mensen

snel aanpassen. Goudvissen

vinden ze ook heel leuk.

kun je dan ook beter in een
groot aquarium houden. In een

Spreekwoorden met huisdieren

kom worden ze minder oud en
groeien ze slechter.

Ken jij deze spreekwoorden? Trek een lijn tussen het spreekwoord en de betekenis die erbij hoort.
Iedereen doet en praat op zijn eigen manier.

De hond in de pot vinden

Als de ouders er niet zijn, doen kinderen

Blaffende honden bijten niet

waar ze zin in hebben.

De kat uit de boom kijken
Als de kat van huis is,
dansen de muizen op tafel

Als je iets cadeau krijgt, moet je niet kijken
of er iets mis mee is.

Je moet een gegeven paard
niet in de bek kijken

Thuiskomen als het eten al op is.

Elk vogeltje zingt zoals het
gebekt is

Mensen die het hardst roepen, zijn het
minst gevaarlijk.

Dierenbescherming
De Dierenbescherming is er om dieren te helpen. Ze maken
wetten voor dieren waar mensen zich aan moeten houden. En
ze controleren of dat ook gebeurt. Een dier moet bijvoorbeeld
genoeg ruimte hebben en goed verzorgd worden.
Wil je in de klas vertellen over dieren of over het werk van
de Dierenbescherming? Houd dan een spreekbeurt, maak

Kijk op de website

een werkstuk of vraag of iemand van de Dierenbescherming

dierenbescherming.nl

iets komt vertellen in de klas!

voor meer informatie.

www.nieuwsbegrip.nl

13

Toegestane huisdieren zijn: bennett-wallabie, gerbil en waterbuffel.

Eerst afwachten voordat je iets gaat doen.

In de lente

Lenteweetjes

beginnen bloemen, bomen
en planten weer te groeien en bloeien. Dat

De lente

komt doordat er meer zon is en dus meer licht.

begint op 20 maart en

En planten hebben licht nodig om te

eindigt 21 juni. De laatste dag van de

groeien.

lente is ook de langste dag van
het jaar.

Het woord ‘lente’ is afgeleid van het woord ‘lang’.

In de lente

Lente betekent eigenlijk ‘het lengen der dagen’ (het

komen de trekvogels weer

langer worden van de dagen) en dat is precies wat er in het
voorjaar gebeurt.

terug van hun vakantieadres in het
Zuiden. Ze hebben het koude Nederland
ontvlucht en komen nu terug voor het

Je ziet niet alleen meer

lekkere lenteweer.

dieren, maar ook meer vrolijke
mensen! Doordat de dagen langer

Toch heeft de

worden en er meer zon is, voelen

lente voor veel mensen ook

mensen zich gelukkiger.
Mensen

een nadeel. Namelijk rode ogen, jeuk,

worden niet alleen

hoesten, snotteren en niezen. Oftewel: hooikoorts.
Dat komt omdat er meer pollen in de lucht zit, het

vrolijker, maar ook actiever in de

stuifmeel van gras, planten en bomen waarmee ze

lente. Veel mensen beginnen dan met de

zich voortplanten. Veel mensen zijn daar

voorjaarsschoonmaak. Heb jij de stofzuiger,

allergisch voor

dweil en stofdoek al uit de kast
gehaald?

Raadsels
Kun jij ze allemaal oplossen?
Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik
oud ben. Wat ben ik?
Het vliegt, maar het heeft geen vleugels. Wat is het?
Hoe meer je ervan neemt, des te meer zul je ervan
achterlaten. Wat is het?
Wat komt één keer voor in juni, één keer voor in juli
en drie keer voor in augustus?
Jantje werd op zijn vorige verjaardag 24 jaar, terwijl
hij op zijn volgende verjaardag 26 wordt. Hoe kan dit?
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Fotoquiz
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.

Letter:

D

Bosbranden in het Amazonegebied
Gebarentolk vaker in beeld
Serious Request
Dierendag

M

Storm Ciara
Acties rond fietsverlichting

Pixel:ID | Creatieve Grafische vormgeving, www.pixelid.nl

Jubileumjaar 75 jaar vrijheid in Nederland

E
Z

A

B
W
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Light Pollution
Day is light and night is dark. Or so you think
it should be. But if you now look at the Earth
from space, you see a world lit up by millions

Earth lit up by millions of lights

of little lights. Our night is not dark enough.
The Earth has a new challenge: light pollution.
THE PROBLEM
Between 2012 and 2016, scientists measured
the brightness of the night-time light. They
found out that every year there was 2 percent
more light on the planet.
Many rich countries in North America and
Europe now use LED lighting, because it is
cheaper. But instead of using less light, people
use more light because it costs less. The
scientists were unhappy with these results.

Cities are even brighter

They want people to use less light.
NEGATIVE EFFECTS
Night-time light is bad for our sleep and our
health. It is also not good for animals, birds and
insects. Especially nocturnal animals, animals
who live at night-time, do not like living with so
much light. Also, light pollution makes it more
difficult to see the stars.
Source: www.bbc.co.uk; www.independent.co.uk;
www.deluthnewstribune.com

A nocturnal animal

WORDS TO HELP YOU
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the pollution = de vervuiling

the challenge = de uitdaging

instead of = in plaats van

(the) space = de ruimte, het

the scientist = de onderzoeker

less = minder

heelal

to measure = meten

nocturnal = nacht

lit up (to light up) = verlichten

the brightness = de helderheid

1.

ANSWER THE QUESTIONS
Now, you have read the whole text. What is the text about? Answer the questions. Write
some key words down, to remember your answer.
What is the problem?

How did they discover the problem?

What caused the problem?

Why is it a problem?

2.

OPPOSITES
The text is about light and dark.
These words are opposites.
Just like black and white are
opposites.
More words from the text also
have opposites. In this exercise
you are going to bring the
opposites together. Draw lines
from the boxes on the left to the

bad
cheap

day

night
solution

poor
ive

difficult

happy
less

right.

little
negative
problem

rich

s
expen

more
sad

positive
easy
big

good
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.
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Doe mee en win!
Nieuwsbegrip is heel benieuwd naar jullie creativiteit.
Daarom dagen we je uit om een foto te maken, waarop
je onze figuurtjes Boek en Pen laat zien. Je mag zelf
weten hoe je dat doet. Je kunt bijvoorbeeld jezelf
verkleden als Boek of Pen, Boek en Pen schilderen, of
Boek en Pen kleien.
Degene die de leukste foto met Boek en Pen maakt,
wint een boek (het Nieuwsbegrip Woordenboekschrift)
én een pen. O ja, en ook nog een taart!

Vergeet dit er niet bij te zetten:

• je naam
Mail je foto naar:
prijsvraagnieuwsbegrip@cedgroep.nl
De inzending moet op 8 juni bij ons binnen zijn.

• je leeftijd
• de naam van je school
• in welke groep je zit
•		dat je meedoet met de wedstrijd

voor het ‘Vakantieboek niveau B’

juni)

In week 25 (de week van 15
maken we bekend wie er
gewonnen heeft!
18

Kleurplaat

19

Het antwoord is:
Tot over je oren verliefd zijn.

Antwoord B

3

		

20
Rebus
Zoek de verschillen
2

Antwoord A
Antwoord B

1
De vos en de ooievaar
2a.

20 appelbloemen (40 : 2 = 20)

2b.

5000 gram (15 kg : 3 = 5 kg = 5000 gram)

2c.

667 gram (2 kg : 3 = 0,66667 kg ≈ 667 gram)
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247,5 mg honing (33 x 7,5 mg = 247,5 mg)

750 000 geboortes (150 000 x 5 = 750 000 geboortes)
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Opgave 1

T

Rekenen met bijen
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verschijnt is:
boomhut

Nieuwsquiz

Het antwoord is:

N

Vrij zijn als een vogel.

Woordzoeker

Antwoorden

poor

rich

solution
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negative
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sad
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Newswise
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Het woord is:
zwembad

Fotoquiz

Antwoord:
In mei leggen alle vogels een ei
Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?
Een kaars
Het vliegt, maar het heeft geen vleugels. Wat is het?
Tijd
Hoe meer je ervan neemt, des te meer zul je ervan achterlaten. Wat is het?
Voetstappen
Wat komt één keer voor in juni, één keer voor in juli en drie keer voor in augustus?
De letter u.
Jantje werd op zijn vorige verjaardag 24 jaar, terwijl hij op zijn volgende verjaardag 26
wordt. Hoe kan dit?
Jantje viert vandaag zijn 25e verjaardag.

Raadsels
Doolhof

