"Staart stuk"
De volgende woorden missen allemaal hun
staartstuk. Maak de woorden weer compleet!
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Gatenteksten
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Peuter geeft politie een boete
tweejarige Maico weet al goed wat wel en niet mag.
Afgelopen vrijdag zagen de peuter en zijn vader dat een politiewagen op de
stoep geparkeerd stond.
L2248 ENSCHEDE - De

een I

tegen', vertelt de vader van Maico. 'Die
'We kwamen a[ eens eerder
blokkeerde toen ook de stoep, waardoor we er moeitijk [angs konden met de
kinderwagen. Toen zeiden mijn vrouw en ik voor de grap: "Dat mag niet, hè?
Dat is stout!" Toen Maico de verkeerd geparkeerde politiewagen zag, riep hij:
"Dat mag niet! ls stout!"'
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naar de politiewagen. Er zaten op dat moment
Samen met zijn vader tiep
geen agenten in, maar er [ag wel een bonnenboekje achter de voorruit. 'Toen
hebben Maico en ik een bon uitgeschreven. De politie moet de boete betalen in
snoepjes. De bon hebben we achter een ruitenwisser van de politiewagen getegd',
aldus de vader.

politieagenten
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toen ze de bon zagen. Uiteindetijk konden ze de grap wel
waarderen. 'We hebben Maico samen met zijn vader uitgenodigd op het
politiebureau. Daar zullen we de bekeuring in snoepjes betalen', zei een agent.
De
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de politieagent
de grote jongen
de moedervan Maico
de kleine jongen

Wat past het best op plaats 3?
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goed geparkeerde wagen
fout geparkeerde wagen
witte politiewagen
lege rode potitiewagen

keken enthousiast
reageerden blij
keken raar op
snapten het wel

Gatenteksten I Peuter geeft politíe een boete

Het ontstaan van geld
ln de oudheid bestond getd nog niet. ln die tijd ruilden mensen goederen, zoals
vlees en huiden, met elkaar. Dat had helaas wel
zo konje bepaalde
goederen bijvoorbeeld niet lang bewaren of eerlijk verdelen. Levende dieren
werden namelijk ook geruild, maar een levend dier kun je niet zomaar in stukjes
snijden.

wat 1

het 2

Mensen kwamen erachter dat
was om een algemeen ruilmiddelte
gebruiken. lets dat een gelijke waarde had. ln Europa was zout een van de eerste
algemene ruilmiddelen. ln andere delen van de wereld ruilden mensen met
bíjvoorbeeld potten, sieraden of schelpen. Uiteindelijk werd getd een algemeen
ruilmiddel. Een kleine munt die je makkelijk bijje kon dragen.
Elk land had zijn eigen munt. Nederland ging vanaf 1325 munten slaan. Die
munten werden guldens genoemd. ln de loop van de eeuwen werden er door
verschillende heersers verschillende soorten guldens gemaakt. De gulden moest
op l janua ri2002 plaatsmaken voor de euro.
De euro is ook in een groot

aantalandere landen binnen de Europese Unie het
officiële betaalmiddel. Zo hoef je geen geld te wisselen als je naar een van deze
landen reist of geld 3
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Wat past het best op plaats 2?
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voordelen
ongelukken tot gevolg
kosten
nadelen

erg onhandig

veelhandiger
niet slím
best fout

Wat past het best op plaats 3?
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te betalen
te ruilen voor goederen
om te rekenen
te verliezen
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Telt leeftijd mee bij het leren van een andere taa[?
Spreek jij naast Nederlands nog een andere taal? Hoe goed spreek jij die taal?
gedaan naar het leren van een tweede taal. Er werd bestudeerd
Er zijn
wanneer je het best een tweede taal kunt leren. Kun je dat het best doen als je
nog heeljong bent? Of als je al wat ouder bent? Of maakt het niet uít?

veel I

dat 2

wel uitmaakt bij het leren van een tweede taal.
Uit onderzoek btijkt
Of je dat nou doet ats je jong bent of aI wat ouder; het heeft al[ebei zo ziin vooren nadelen. Kteuters leren een tweede taalop de automatische pitoot. Het gaat
bij hen op dezetfde manier als dat zij hun moedertaal leren. Ze spreken de
tweede taalvaak moeitetoos en zonder accent.
je ouder bent dan L2 jaar, dan leer je niet meer op de automatische pitoot. Je
hebt dan al de regels van jouw moedertaalgeleerd. Bij het leren van een tweede
los te laten. Het belemmert je dus, want bij de
taal is het vaak lastig om
tweede taaI gelden vaak andere regels. Als je wat ouder bent, zutje ook sneller
een Nederlands accent horen tijdens het uitspreken van de tweede taal. Het is
vaak lastig om van een accent af te komen. Ats je wat ouder bent, dan heb je wel
dat je woorden aan dingen kunt koppelen. Je weet bijvoorbeeld wat een
hond of een tafel is. Je hoeft alleen maar te leren welk ander woord je er in de
tweede taal voor gebruikt. Ats je wat ouder bent, kun je dus sne[ woorden in een
andere taal leren.
Als
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Je kunt altijd een tweede taal leren. Ats je nog jong bent, gaat dit op de
automatische pitoot. Jonge kinderen leren vaak snelen accentloos te spreken
en de taatgoed te verstaan. Het lezen op papier is vaak wat lastÍger. Ben je wat
ouder, dan leer je niet meer op de automatische piloot. Het spreken en verstaan
gaat vaak wat moeizamer, maar dankzijjouw uitgebreide woordenschat kun je in
de tweede taatsnel nieuwe woorden leren. Op papier leer je de taaldus welsnel.
Of je nu op jonge of oudere leeftijd een tweede taal leert; 6
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Gatenteksten I Telt teeftijd mee bij het leren van een andere taal?
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de pech

hetnadeel
het voordeel
devreugde

Wat past het best op plaats 5?

n
n
n
tl
6

nieuwe taal
aangeleerde liedjes
automatische piloot
aangeleerde regels

Wat past het best op plaats 4?
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leeftijd
taal
geslacht
accent
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cursussen
projecten
onderzoeken
vertalingen

Even voorstellen

Kort samengevat
Jammer dus
Voor niet iedereen getdt dus

Wat past het best op plaats 6?
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het is altijd moeitijk
het heeft dus alleen maarvoordelen
het heeft dus allebeivoor- en nadeten
het is altijd een groot feest
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Week 4

Blok 2

Welk kommagetal ligt er precies tussenin?
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5,3 m

5,5 m

5,4 m ligt precies tussen 5,3 m en 5,5 m.
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2,7 m

2,8 m

2,75 m ligt precies tussen 2,7 m en2,B m
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Welke sporten?
Schrijf het zo op:

A-+

h

ockeytaams

160 teams

200 sporters

I 20 hockeyteams
tr 45 korfbalteams
n 55 basketbalteams
n 40 volleybalteams

Ga

! 25 ballet
n 55 paardrijden
! 4Okarate
D

50turnen

!

30zwemmen

Hoeveelprecies?
30leerlingen in groep 7
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...voetbal

...judo
... zwemmen

b

8000 deelnemers
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... sprinten
... speerwerpen
... verspringen

... hoogspringen

c

20000 toeschouwers

f ... 6- Sjaar
f ... 9 -l2jaar
I ...13 - 16 jaar
a ...17 -2Ojaar
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Blok 2
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Tennisballen en shuftles.
Een

sportwinkel verkoopt blikken.
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a

Maak een staafdiagram van de verkoop van shuttles en tennisballen.

b

Zijn er meer blikken shuttles of tennisballen verkocht?

%

Hoeveelmeer?

a

c

Hoeveel blikken shuttles zijn er gemiddeld per maand verkocht? ......

d

Hoeveel blikken tennisballen zijn er gemiddeld per maand verkocht?

e

ln 1 blik zitten 3 tennisballen. Hoeveel tennisballen zijn er in deze maanden verkocht?

Finale 10O m schoolslag.
De uitslagen van de Europese kampioenschappen zwemmen zijn door elkaar geraakt.

Gelukkig staan nog wel de goede namen bij de tijden.

a

Zoek in de onderstaande uitslag naar de 3 medaillewinnaars.
Schrijf hun namen onder het podium.
1. Sjovach

2. Eróks

(Dui)

(Zwe)

"1."10,77

1.'10,41

3. Katepova (Oek) 1 .'l'1,14
4. Deceau
5.

(Bel)

1.09,30

(Pol)

1.1 1,51

Annokiel

6. Boris (Dui)
7.

Austling (Zwe)

8. Darenko (Oek)
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b

Boris eindigt op plaats 6.Zijn eindtijd ligt tussen

c

Hoeveel tijdsverschil zit er tussen de zevende en de achtste plaats?

d

Hoeveel tijdsverschil zit er tussen de eerste en de laatste plaats? ....

shuttles
tennisballen

