ANTWOORDEN

Week
46

Niveau A
Pre-teaching (woordenschat)
a. Het juiste antwoord: kermen. Dit betekent klagende en kreunende geluiden maken.
b. Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld: Ik ben een afstammeling van familie Janssen uit Gennep.
c. Het juiste antwoord: mijn vader en moeder.
d. Een nakomeling is iemand die bij een bepaalde FAMILIE hoort.
e. Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld: JA, mijn broertje moest jammeren omdat zijn trein kapot was.
f. Mijn vader en moeder gingen met hun KROOST naar de stad. Maar Koosje lette niet goed op en raakte ons
kwijt. Na een poosje ontdekte hij dat hij was VERDWAALD en begon hij hard te JENGELEN. Gelukkig kwam
mama toen snel aangelopen.
Les 1
a. Het zeldzame hondje werd gevonden door een Australische familie.
b. Het juiste antwoord: Het hondje werd onderzocht.
c. De naam van de hond: Wandi.
d. Het juiste antwoord is A.
e. Het tweede plaatje is het juiste plaatje.
f. De zin is WAAR.
Les 2
a. Zie hieronder

b.
c.

1

Maar

2

handen

3

maar

4

eerst

5

dagen

6

begin

7

Dus

Het juiste antwoord: de tweede smiley. De eerste zou eventueel ook kunnen.
De roofdieren sporen de poep van de okapi’s op om ze te vinden.
De verzorgers van Kisala zaten 2 dagen in spanning, omdat okapi’s altijd pas voor het eerst poepen als ze 60
dagen oud zijn. Deze okapi was twee dagen later (62 dagen).

d.

Het is een beetje gek dat de verzorgers in hun handen klapten toen Kisala had gepoept, omdat er niemand
bij jou thuis voor de wc-deur staat te juichen als je net een drol doorgetrokken hebt.
Eigen antwoord leerling, maar het moeten wel keutels zijn (zie hieronder):
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Niveau B
Pre-teaching (woordenschat)
a. Het juiste antwoord: splitsen. Dit betekent uit elkaar gaan (in delen).
b. Standaard: na 8 jaar de basisschool verlaten.
Buitengewoon: per nacht meer dan 12 uur slapen en miljonair zijn op je tiende.
c. DANKZIJ de hulp van mijn vader kan ik fietsen zonder zijwieltjes.
d. Zie hieronder

e.

Mijn broertje speelde met zijn speelgoedtractor met aanhanger. Hij wilde de aanhanger LOSKOPPELEN van
de tractor. Dit lukte hem niet zelf, maar DOOR DE HULP VAN de oppas lukte het wel.

Les 1
a. De twee nadelen van de Switch Lite volgens de tekst:
1. De Lite kan niet switchen tussen het spelen in de hand of op de tv. Je kunt de spelletjes dus alleen op het
scherm van de console zelf spelen.
2. De Joy-Cons kun je niet meer loskoppelen, de knoppen zitten in de console gebouwd. Hierdoor kun je
sommige games niet meer spelen.
b. De standaard Switch is ongeveer €100,- duurder dan de Lite, dus ongeveer €320,-.
c. Het juiste antwoord is A.
d. De zes voordelen die genoemd worden over de Switch Lite:
1. Goedkoper
2. Het scherm is scherper.
3. Langer achter elkaar spelen door een betere batterij.
4. De knoppen zijn fijner om in te drukken.
5. De Lite voelt steviger.
6. De Lite weegt minder.
e. Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld Ik kies voor de standaard Switch, omdat ik graag samen met anderen
speel.
Les 2
a. Zie hieronder
1

lees

2

Bovendien

3

niks (of iets anders waaruit blijkt dat het niet lekker is).

4

Die

5

Intussen

6

het vloeken

7

Want
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Niveau B
Les 2 (vervolg)
b. Het juiste antwoord is de derde smiley.
c.
Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld: Ik begrijp opa wel, want ik kan me voorstellen dat het niet fijn is om in een
ziekenhuis te liggen. Je kunt niet doen wat je zelf wilt en je kunt niet eten wat je zelf wilt.
d. Zie hieronder

e.
f.

8

juist

9

Dus

10

mooi (of een ander positief woord).

De schrijver bedoelt waarschijnlijk het laatste stukje van het leven van opa, voordat hij sterft.
Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld: Ik zou dit boek wel graag willen lezen, want de schrijver van dit artikel
vindt het een mooi verhaal waar je om kunt lachen. Ik houd van boeken waar je om kunt lachen.
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Niveau C
Pre-teaching (woordenschat)
a. Het juiste antwoord is: komisch. Dit betekent grappig.
b. Ter hand nemen: het eerste woordje van een werkstuk.
De laatste hand leggen aan: de laatste steen van een huis en de puzzel afmaken.
c. Als je iets inpast zorg je ervoor dat IETS tussen andere dingen of mensen wordt geplaatst.
d. Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld een tekening van een gek dier/monster.
e. In die nieuwe tekenfilm hebben ze leuke grapjes VERWERKT. Daardoor vind ik de film leuk en
HUMORISTISCH.
f. Eigen antwoord leerling.
Les 1
a. Sinterklaas en de Kerstman worden ook wel de bebaarde cadeautjesuitdeler genoemd.
b. Volgens de schrijver moet een Sinterklaasfilm voldoen aan een streek van een superschurk
waardoor pakjesavond in de soep dreigt te lopen.
c. Het juiste antwoord: Guus Slim.
d. Guus Slim vindt het belachelijk dat speelgoed gratis wordt weggegeven.
e. Om de film vijf sterren te kunnen geven, mag de muziek volgens de schrijver wat minder droevig,
de film wat minder kaal en mag de film er meer sinterklazig uitzien.
f. Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld: De film Ho-ho-hoe ontstond de Kerstman? lijkt mij het grappigst,
omdat de film vol leuke grappen en geestige bijfiguren zit. En het verhaal lijkt me mooi.
Les 2
a. Eigen antwoord, zie voorbeeld hieronder.
Jesper:
Begin
Midden
Ik denk dat Jesper zich een
Ik denk dat Jesper zich nu
beetje zenuwachtig voelt
energiek voelt en vol energie.
,omdat hij is aangesteld als
Hij heeft namelijk een plan
nieuwe postbode. Ik denk ook
bedacht waardoor hij weer
dat hij een beetje somber is,
werk heeft. Ik denk dat hij er
want er is geen brief af te
zin in heeft en blij is.
leveren.

Eind
Ik denk dat Jesper een beetje
teleurgesteld is, omdat zijn
plan moeilijk uit te voeren is.
Hier zegt de tekst niks over,
maar ik denk dat het verhaal
goed afloopt en dat Jesper
zicht blij voelt, omdat films
meestal goed aflopen.

Klaus:
Begin
Ik denk dat Klaus zich in het
begin verdrietig en eenzaam
voelt, omdat zijn vrouw
overleden is. En dat hij af en
toe met een sip gezicht
speelgoed maakt.

Midden
Ik denk dat Klaus zich nu wat
minder eenzaam voelt, want
hij ontmoet Jesper. Als hij van
het plan van Jesper weet, zal
hij zich ook heel geliefd
voelen, denk ik.

Eind
Ik denk dat Klaus aan het
einde nog minder eenzaam is
door alle brieven en door zijn
Samivriendjes. Ik denk dat hij
vrolijk en blij is en lekker in zijn
vel zit.
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Niveau C
Les 2 (vervolg)
b. Zie hieronder

c.

Eigen antwoord leerling. De tekening moet in ieder geval fleurig en vrolijk zijn.
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Nieuwspuzzel
HORIZONTAAL
2.
Judie vindt dat ... zijn ook een baantje is. (pag. 5)
4.
In de film Waar is het grote boek van Sinterklaas? zijn zowel het ... van Sint als die van
de Kerstman gestolen. (pag. 16/17)
6.
In Australië woedt een recordaantal ... (pag. 8/9)
8.
In De brief voor Sinterklaas is er een Pieten... (pag. 16/17)
10. Hoe heet de animatiefilm die zich afspeelt in Smeerenburg? (pag. 16/17)
11. Hoe heet de alpine dingo die jammerend in een tuin werd gevonden? (pag. 11)
12. Welke dieren worden door dierenverzorgers naar het winterverblijf gesjouwd?
(pag. 11)
13. Daniël en Matheo deden mee aan het jeugd-WK ... in Turkije. (pag. 19)
14. De Chinese regering vindt dat kinderen in hun land te veel tijd aan ... besteden.
(pag. 8/9)
VERTICAAL
1.
Hoe heet de robotdino die gemaakt is om te onderzoeken hoe zijn échte
soortgenoten vroeger bewogen? (pag. 8/9)
3.
Wat is de achternaam van de vaste coureur van de Bloedhond? (pag. 8/9)
Wat voor
kleur
zijn de
die
volgens
bewoners
naar
poep
stinken? (pag.
5.
Welke
kleur
hebben
devruchten
zaden die
volgens
dede
bewoners
naar
poep
stinken?
6/7) 6/7)
(pag.
7.
Om hazelmuizen vast te houden, moet je in Groot-Brittannië een speciale ...
hebben. (pag. 11)
9.
De Switch Lite is het kleinere en goedkopere broertje van de standaard ... (pag. 23)
11. Hoe heet de game waarin je diamanten moet verzamelen? (pag. 23)
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