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Complexe opdracht: Nieuwjaar A1 

1. Het is altijd Nieuwjaar op ……………………………………………………… 
Schrijf 3 dingen op die mensen vaak doen op deze dag. Gebruik 
hiervoor telkens een andere kleur en maak ook bij 1 van de 
antwoorden een passend mini-tekeningetje. 

2. Op Nieuwjaarsdag lezen jonge kinderen vaak een nieuwjaarsbrief
voor. Voor wie doen ze dit?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Vul het onderstaande briefje aan alsof het een nieuwjaarsbrief was. 
Hoe oud stel je jezelf hierbij voor? : ……… jaar 

Liefste ……………………, 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Je kapoen, ……………… 
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 Begrippenpuzzel 8 B2.8 
 
 
In elke tabel horen telkens 4 woorden bij elkaar. Zoek de woorden die 
samen horen en zoek dan het passende begrip. 
 
 
 

1 kussen bed fornuis kookpot 
washandje bad kleerkast douche 
microgolf oven lavabo nachtkastje 

 
 

Begrip 1 : ………………………………………………………………………………………… 
Begrip 2 : ………………………………………………………………………………………… 
Begrip 3 : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2 blokken poppenhuis Facebook Barbie 
Instagram wiskunde Nederlands WhatsApp 
economie Snapchat autobaan godsdienst 

 
 

Begrip 1 : ………………………………………………………………………………………… 
Begrip 2 : ………………………………………………………………………………………… 
Begrip 3 : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3 geluk jaloezie eerlijkheid voetballen 
haat liefde discriminatie sympathie 

zwemmen wielrennen bedrog skaten 
 
 

Begrip 1 : ………………………………………………………………………………………… 
Begrip 2 : ………………………………………………………………………………………… 
Begrip 3 : ………………………………………………………………………………………… 
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 Denk aan… 4 C1.4 
 
 
1. Denk aan 1 van je leerkracht(en). Schrijf minimum 3 uiterlijke 

kenmerken van hem/haar op met blauwe balpen. Schrijf ook 2 
innerlijke kenmerken van hem/haar op met groene balpen. Trek een 
gele cirkel rond dit alles en zet zijn/haar naam erboven in het rood. 
Kreeg je al eens een boze opmerking van die leerkracht? Vertel 
waarom. Teken nadien een emoji naast de cirkel waarop te zien is 
hoe jij je voelde bij deze opmerking.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Denk aan 1 van je vrienden/vriendinnen. Teken zijn/haar gezicht 
en gebruik hiervoor de passende kleuren voor ogen, haar, enz.  
Hoelang kennen jullie elkaar al? Schrijf dit op in oranje stift. Waar 
hebben jullie elkaar leren kennen? Teken deze plaats of schrijf dit op 
met potlood. Wat doen jullie meestal samen? Schrijf 2 dingen op in 
een kleur naar keuze. 
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 Beeld je in dat je … C3.7 
 
 
1. Beeld je in dat je een groot geldbedrag wint, nl. 1 miljoen euro. 

Wat zou je hiermee zeker willen doen? Schrijf 3 dingen op de lijntjes 
hieronder. Schrijf ze in volgorde van belangrijkheid voor jou. 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2. Beeld je in dat je een wereldberoemde zanger(es) bent. Wat zou 
hier leuk aan zijn, denk je? Schrijf 2 mogelijkheden aan de 
linkerkant van het blad. Wat zou er lastig of moeilijk aan zijn, denk 
je? Schrijf 2 mogelijkheden aan de rechterkant van het blad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Beeld je in dat je leerkracht in het lager onderwijs zou zijn. In welk 
leerjaar zou je dan willen lesgeven? Welke vakken zou je het liefst 
geven en welke minder graag? Wat voor stijl (= streng, heel los, …) 
zou je hanteren, denk je? Schrijf alle antwoorden op een ordelijke en 
overzichtelijke manier bovenaan op de volgende bladzijde. 

PREVIEW



 
Doe wat je leest Plus Opdracht D5 
© Sig vzw  1/2 

 Rebussen 5: voedsel D5 
 
 
Een rebus is een soort van woordpuzzel. In een rebus worden tekeningen 
gebruikt om woorden of woorddelen voor te stellen. Bij de tekeningen 
hoort meestal een instructie die je uitlegt welke letters van het woord  
toegevoegd, verwijderd of vervangen moeten worden. 
 
1. Los de onderstaande rebus op. In de rebus staat een zin. Schrijf de zin 

op met zwarte stift. Ben jij zelf ook akkoord met wat er in de zin 
staat? Schrijf er ‘ja’ of ‘nee’ in grote letters naast. 
 

 
 
 
 
 

2. Maak nu zelf een rebus bij de zinnen op de volgende bladzijde. Maar 
pas op: je mag nooit ‘gewoon’ het bedoelde woord tekenen. Bv. je 
tekent niet gewoon een ‘peer’ om het woord ‘peer’ te raden. Het is 
een woordpuzzel, dus zoek naar andere woorden die je kan tekenen 
en waarbij je letters kan veranderen, toevoegen of weglaten. 
 

PREVIEW
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