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Waar of niet waar?
1. Goud kookt op 100°C ?
2. Een ruiter die meedoet aan snelheidswedstrijden met paarden is een
jockey?
3. In maart schakelen we over naar het zomeruur?
4. De 8ste maand is september?
5. Een Parijse burgemeester genaamd ‘Poubelle’ heeft de vuilnisbak
uitgevonden?
6. De beste klimmer in de ronde van Frankrijk krijgt een streepjestrui?
7. Breakfast in het Engels betekent ontbijt?
8. De 6de dag van de week is zaterdag?
9. 7 maanden van het jaar tellen 31 dagen?
10. De bol op de Japanse vlag ziet blauw?
11. Romeo (van Shakespeare) werd verliefd op Natalie?
12. Costa in het Spaans betekent zee?
13. Het gif van de schorpioen zit in zijn poten?
14. 1440 + 30 = 1470 ?
15. De 4de dag van de week is vrijdag?
16. In Oostenrijk spreekt men Duits?
17. Michael Jordan is een bekende voetballer?
18. Morgen is het woensdag als het eergisteren zondag was?
19. Bij voetbal is het de bedoeling de bal in het net te shotten?
20. Neil Armstrong wandelde als eerste op de maan?
21. De balalaika is afkomstig uit Rusland?
22. De 15de letter in het alfabet is ‘o’? r
23. Een zonnebloem ziet geel?
24. Uit bruine koeien komt chocolademelk?
25. 20-10+5=15?
26. Een vrouwelijk paard noemt men een nachtmerrie?
27. De 27ste letter van het alfabet is z?
28. Bij tennis is het de bedoeling het balletje tegen het hoofd van de andere
te gooien?
29. 37 – 2 = 33 ?
30. Bij een kruiswoordraadsel moet je elke letter in een vakje schrijven?
31. De Belgische vlag is zwart geel rood horizontaal?
32. Rode rozen zien rood?
33. De 11de maand is november?
34. Tanzania ligt in Afrika?
35. Sinterklaas valt op 1 december?
36. Pinokkio zijn neus groeit als hij liegt?
37. De 5de letter van het alfabet is e?
38. Kerstdag valt op 24 december?
39. Als het warm is moeten we veel alcohol drinken?
40. Planten moet je goed verzorgen en water geven?
41. Je verjaardag valt elk jaar op dezelfde dag van de week ?
42. Gesmolten gesteente dat uit een vulkaan komt is pulp?
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Fruitpuzzel
Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken komen?
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Spreekwoorden en gezegden-puzzel
De Nederlandse taal staat bol van de spreekwoorden, uitdrukkingen gen gezegdes. In
deze puzzel testen we jullie kennis daarvan. WE zoeken 14 woorden die op de puntjes
passen in de gegeven omschrijvingen. Bij de juist oplossing leest u in de grijze balk van
boven naar onder een woord dat veel met Suriname te maken heeft. Welk woord is
dat?
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Frankrijk-quiz
1. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
2. Welke beroemde toren staat er in Parijs?
3. Wat werd er gedaan in de ‘Moulin Rouge’?
4. Welke beroemde wielerwedstrijd wordt in Frankrijk gehouden?
5. Welke bekende rivier stroomt er door Parijs?
6. Om welke drank is Frankrijk beroemd?
7. Wat is stokbrood?
8. Om welke broodjes is Frankrijk beroemd?
9. Kunt u een bekende Franse kaas noemen?
10. Welk fruit wordt veel verbouwd in Frankrijk?
11. Welke bloemen worden veel geteeld in Frankrijk?
12. Welk kruid wordt veel gekweekt in Frankrijk?
13. Kunt u een bekende Franse schilder noemen?
14. Welke Nederlandse schilder werkte en schilderde veel in Frankrijk?
15. Wat betekent het spreekwoord ‘iets met de Franse slag doen’?
16. Wat betekent het spreekwoord ‘leven als God in Frankrijk’?
17. Welke stad in Frankrijk wordt de lichtstad genoemd?
18. Wat zijn de kleuren van de Franse vlag?
19. Wat betekent de uitdrukking: ‘Vive la France!’?
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Koningsdag puzzel
Wat staat er in de vakjes onder de pijl als je van boven naar beneden leest?
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Vullen
Welk bakje is het eerste vol?

Kleurplaat
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Tetris rekenen
Welk blok krijg je als je de 2 delen in elkaar schuift?
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Spreekwoorden en gezegden met het thema APPEL
Wat is de betekenis van
1.

Gouden appelen op zilveren schalen

2.

De (gouden) appel wegdragen, winnen

3.

Een appeltje voor de dorst

4.

Door een zure appel heen bijten

5.

Een appeltje met iemand te schillen hebben

6.

Schone appels zijn ook zuur

7.

Wie zijn lijf bewaart, bewaart geen rotte appel

8.

De appel valt niet ver van de boom

9.

Iets voor een appel en een ei verkopen

10.

Daar komt een schip met zure appels

11.

Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit (ooft) te schand

12.

Appels met peren vergelijken

13.

Dat zijn appels op gouden benen

14.

Appelen voor citroenen kopen

15.

Wie appelen vaart, die appelen eet

16.

Een appelflauwte krijgen

17.

Dat was geen appeltje eitje
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Knopenactiviteit
Iedereen heeft wel een knopendoos. En anders zijn ze ook na te maken met uit
papier geknipte rondje. Maak een leuk kunstwerkje voor aan de muur.
Veel plezier!
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Liedjesquiz
1.

Langs welke rivier maakten Willy en Willeke Alberti een reisje?

2.

Waarom gaan we nog niet naar huis?

3.

Wie heeft er een Fordje gekocht?

4.

Wanneer wacht ik voor de deur?

5.

Waar zijn de mensen gelijk en tevree?

6.

Wat staat er bij ons op de keukendeur?

7.

Wat reed er over de zandweg?

8.

Wie zag er een roosje staan?

9.

Wanneer stuur ik jou tulpen uit Amsterdam?

10.

Waar groeien kleine bloempjes?

11.

Waar woont het meisje waar ik zoveel van hou?

12.

Waarop trakteerde jarig Jetje?

13.

Op wie stond Anna te wachten?

14.

Wie draaide aan het grote wiel?

15.

Wie won de zilvervloot?

16.

Wie zit er op groene tak?

17.

Wat gaat van ons scheiden?

18.

Waar klinkt hoorngeschal?

19.

Waar zingt het nachtegaaltje?

20.

Wat glijdt zachtjes?

21.

Waar kan men rusten met lusten?

22.

Wat heb je volgeladen?

23.

Wie zal dat betalen?
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24.

Aan wie denk ik nog altijd met liefde?

25.

Hoe reden we naar Vinkeveen?

26.

Wat gaat er altijd in?

27.

Wie keken de jager aan?

28.

Wanneer is Kortjakje niet ziek?

29.

Waar is de kat van ome Willem naartoe geweest?

30.

Wat doet je beseffen dat je leeft?
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Kleurplaat
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Boter, kaas en eieren spelen
Versla de tegenstander door drie van dezelfde symbolen op een rij te krijgen.
Boter, kaas en eieren wordt gespeeld op een veld van 3 bij 3 vakjes. Bij het
begin zijn alle velden leeg.
De speler die begint zet een 'kruis' en de andere speler zet een 'rondje'. Degene
die als eerste drie van zijn eigen symbolen op een rij heeft wint het spel. Dit kan
diagonaal, verticaal of horizontaal.
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Antwoorden
Pag. 3 Waar of niet waar?
1. Niet waar  2900
2. Waar
3. Waar
4. Niet waar  augustus
5. Waar
6. Niet waar  bolletjestrui
7. Waar
8. Waar
9. Waar
10. Niet waar  rood
11. Niet waar  Julia
12. Waar
13. Niet waar  staart
14. Waar
15. Niet waar  donderdag
16. Waar
17. Niet waar  basketbal
18. Waar
19. Waar
20. Waar
21. Waar
22. Waar

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Waar
Niet waar
Waar
Niet waar
Niet waar
Niet waar
Niet waar
Waar
Niet waar
Waar
Waar
Waar
Niet waar
Waar
Waar
Niet waar
Niet waar
Waar
Niet waar
datum
42. Niet waar

merrie
 er zijn 26 letters
 34
verticaal

 25 december
 water
 wel op dezelfde
 Lava

Pag. 4 Fruitpuzzel

55
Eerst moet de kers (10) vermenigvuldigd worden met de appel (4) en daarna de
banaan erbij optellen 10 x 4 =40 + 15 = 55
Pag. 5 Spreekwoorden en gezegden-puzzel
Oplossing: Boslandcreolen
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Pag. 6 Frankrijk quiz
1. Parijs.
2. De Eiffeltoren.
3. Gedanst (gezongen, gedronken, feest gevierd).
4. De Tour de France.
5. De Seine.
6. Wijn.
7. Wit brood dat een beetje de vorm heeft van een stok: langwerpig en plat.
8. Croissants.
9. Boursin, Brie, Camembert, Roquefort.
10. Druiven.
11. Zonnebloemen.
12. Lavendel.
13. Monet, Manet, Gauguin, Toulouse –Lautrec.
14. Vincent van Gogh.
15. Iets op een wat slordige manier doen.
16. Een goed, luxueus leven leiden.
17. Parijs.
18. Blauw, wit, rood.
Pag. 7 Koningsdag puzzel
Oplossing: Paleis op de Dam
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Pag. 8 Vullen
Bakje 3 is eerst vol. De tekening verduidelijkt waarom. Het water uit bakje 1
stroomt naar links, want daar is de opening het laagst. Het water dat dan in
bakje 3 terecht komt zou naar links (bakje 4) stromen mocht de weg niet
versperd zijn. Het kan even naar rechts (bakje 5), maar ook daar is de weg
versperd. En zo loopt bakje 3 eerst vol.

Pag. 9 Tetris rekenen
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Pag. 10 Spreekwoorden en gezegden met het thema APPEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schone gedachten in schone woorden uitgedrukt
Als de schoonste erkend worden (ontleend aan de Griekse mythologie)
Iets (vooral geld) dat men bewaart om in tijd van nood te gebruiken
Iets dat onaangenaam maar noodzakelijk is uitvoeren, doorstaan
Een netelige zaak met hem moeten behandelen
Alleen schoonheid is ook niet alles
Men moet altijd goed op zijn gezondheid letten
Kinderen aarden naar hun ouders
Iets ver onder de gangbare prijs verkopen
Het wordt zeer slecht weer
Als zich in een gezelschap één slecht persoon bevindt, is deze dikwijls in
staat de anderen te beïnvloeden
Twee dingen vergelijken, die totaal niets met elkaar te malen hebben
Dat is zeer zeldzaam
Bedrogen worden
Iemand die bepaalde werkzaamheden voor een ander moet verrichten,
geniet daar doorgaans zelf ook van
Flauwvallen
Dat was niet gemakkelijk

Pag. 12 Liedjesquiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

De Rijn
Omdat moeder niet thuis is
De olieman
Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel
In het kleine café aan de haven
Het is niet altijd rozengeur
Een karretje

Het knaapje
Als de lente komt
In het groene dal, in het stille dal
Daar bij die molen
Ulevellen
Op haar man
Michiel de Ruyter
Piet Hein
Klein vogelijn

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Het zonnetje
Langs berg en dal
In het bronsgroen eikenhout
Ons bootje
In ´t groene woud
M´n wagen
Zoete lieve Gerritje
Mijn eerste meisje van de
zangvereniging
In een rijtuigie
Een pikketanussie
Twee reebruine ogen
Op zondag
Parijs
De glimlach van een kind

Kleurplaat
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