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De Chinese muur 
Wat is de Chinese muur? Een gerecht? Een spel? Of...een 

bouwwerk? Waarom staat hij er dan en hoe groot is die muur?  

Veel leesplezier.   

 

De Chinese muur is een muur die in het noorden van China ligt. Hij is 

ongeveer  6100 km lang. Het lijkt net een slapende draak, die bijna over de 

hele breedte van China ligt. Het grote Fort dat aan het begin staat van de 

muur lijkt ook wel een beetje op 

een drakenkop. Het wordt dan 

ook wel “Oude drakenkop” 

genoemd. De muur begint bij 

Shanhaiguan bij Bo Hai en eindigt 

bij Lop Nur. De man die het 

bedacht  was Qin.  

 

Qin wou een groot rijk en dat lukte, maar hij werd op heel veel plekken 

geplunderd. 500 jaar voor christus, er werkten een half miljoen mensen aan 

en dat dan allemaal met de hand. De mensen hadden voor noodsignalen een 

soort vuurtoren en dan stond bij   elke  2 tot 5 km. De muur  is breed! Hij is 

wel 6,5 meter breed, daar kunnen wel tien soldaten  en vijf paarden naast 

elkaar lopen en rijden. Er zijn zelfs 10.000 torens. De Chinese    muur bezit 

van de aarde 30 lengtegraad. 

中国长城Zo schrijf je Chinese muur.  

De muur is 20m hoog. Op de lijn van hun rijk bouwde ze de Chinese muur. 

De Mongoliërs vonden het niks en maakte het kapot maar dat hebben ze 

weer gemaakt en nu kan je als je zin hebt 6100 km lopen over de Chinese 

muur.                                                                                             

De Chinese muur 
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Het Chinese muur spel 
 Er zijn kinderen die naar de overkant willen, maar  Qin wil dat niet dus hij 

laat wachters komen, als je dan getikt wordt moet je in het midden van de 

zaal staan,  als er nog iemand wordt getikt dan moet hij er naast staan,  dan 

hand aan hand staan,  hoe meer mensen worden getikt hoe breder de muur 

wordt maar de andere kinderen moeten er dan nog door heen, als niemand 

meer door de muur kan heeft Qin gewonnen. Je hebt nodig: een lege zaal en 

veel kinderen en/of volwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Chinese 

muur spel+ 

weetjes 
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Weetje….. 

Dat Qin nooit tevre-

den was hij wou altijd 

de baas zijn zelfs toen 

hij net keizer was hij 

wou alles.  

vraag 1 

Hoeveel torens staan bij 

de Chinese muur 

 

A. 20.000 

B.       10.000 

C.       5.000 

             

 Vraag 2 

Hoe hoog is de Chinese 

muur. 

 

A. 50m 

B. 30m 

C. 20m 

 

Vraag 1 antwoord: b 

Vraag 2 antwoord: c 



mammoeten 

  

 

Je wist zeker wel dat de mammoet een beetje op de olifant lijkt, 

maar er is meer over de mammoet te vertellen! 

Als je wilt weten wat, moet je dit lezen! 
 

Evolutie 

Zoals je weet is de olifant familie van 

de mammoet, maar wat je misschien 

niet wist is dat niet alleen de 

mammoeten in die tijd leefden maar 

ook de mastodonten (=een olifanten 

soort) leefden. Dus de mammoet heeft 

meer familie. Er bestaan 6 soorten 

mammoeten, de bekendste is de 

wolharige mammoet.                               

De anderen familieleden zijn de 

Zuidelijke mammoet, de Amerikaanse 

mammoet, de Keizersmammoet, de 

steppemammoet en de Sardinische 

mammoet.  

 

 

 

 

 

 

Dit is een mastodont. 
Hij is kleiner en molliger dan de mammoet. 

Opgravingen 

In de 18e en 19e eeuw werd door Russische 

archeologen een skelet gevonden.               

De Jakoeten (een  Turks-sprekend volk) 

wisten al eeuwen lang dat de mammoet had 

geleefd en hadden hem  de naam Mamont 

gegeven.  Mamont  betekende in hun taal 

aardworm. 

Leefgebied  

Omdat tijdens de ijstijden veel van het 
water in ijs was veranderd, waren veel 
randzeeën land geworden. Daardoor kon de 
wolharige mammoet zich verspreiden over 
een groot deel van de wereld.                         
De mammoeten hadden als woongebieden 
de toendra van noordelijk Europa, Azië en 
Noord Amerika. 

 

 

                                                                                             
Dit is de Noord-Amerikaanse toendra. 

 

        

        

Uitgestorven 

Dit keer heeft niet de mens, maar het 

klimaat ervoor gezorgd dat de mammoet 

niet meer kon overleven, 40.000 jaar 

geleden. Er was te weinig grasland over.  

Mijn bron is Wikepedia 

Gemaakt door Wander Slob 
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uno één 

due twee 

tre drie 

quattro vier 

cinque vijf 

sei zes 

sette zeven 

otto acht 

nove negen 

dieci tien 

undici elf 

dodici twaalf 

trèdici dertien 

quattordici veertien 

quindici vijftien 

sedici zestien 

diciassette zeventien 

diciotto achttien 

diciannove negentien 

venti twintig 

buongiorno goedemorgen 

buonasera goedemiddag / 
goedenavond 

buonanotte goedenacht / 

ciao hoi 

arrivederci tot ziens 

Come ti chiami? Hoe heet jij? 

Mi chiamo Ik heet 

torta taart 

buon compleanno gefeliciteerd 

presto  snel  

Hier zie je wat Italiaanse woorden. 
Misschien komen ze nog wel van pas in 

de strip op de achterkant! 



 

 

In 1992 werd in Maastricht besloten tot invoering van de euro. De munten 

en bankbiljetten werden op 1 januari 2002 tegelijk ingevoerd in 12 landen 

van de Europese Unie. Op 1 januari 2007 werd de euro ook in Slovenië het  

betaalmiddel; op 1 januari 2008 volgden Cyprus en Malta, op 1 januari 

2009 Slowakije en op 1 januari 2011 Estland. Indertijd werd verwacht dat 

uiteindelijk bijna alle EU-landen de euro zouden invoeren. Denemarken, 

Verenigd Koninkrijk en Zweden verkozen bij de invoering hun bestaande 

munteenheid boven de euro; Zweden is wel verplicht de euro in te voeren.  

 

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het  
nieuwe biljet van 5 euro gepresenteerd.   Het   
biljet kan in mei gebruikt worden, maar het     
bestaande 5-eurobiljet blijft nog  even geldig. 
Het nieuwe biljet lijkt erg op het oude biljet, 
met dezelfde afbeeldingen van een poort op de 
voorkant en een Romeins aquaduct op de achter-
kant. De hoofdkleur is opnieuw grijs. Vooral de 
afwijkende posities van de cijfers 5 en de    
groenige kleur ervan vallen op. 

Je kan met elke    
euro munt betalen.  
Als die nou uit 
Duitsland, Frankrijk, 
of Italië kom je kan 
er ook mee in       
Nederland betalen! 
Maar hoe kan je 
nou zien dat die uit 
Duitsland komt?  
Dat kan je zien door 
op de achter kant te 
kijken. Je ziet dan 
het druk jaar en een 
portret van de      
leider van het land. 
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Het maken van alle Euro munten en biljetten is een hele klus 
geweest. Men had uitgerekend dat er in totaal 12.000.000.000 
(12 miljard) biljetten en 80.000.000.000 (80 miljard) munten 
moesten worden gemaakt. Dit is genoeg om een paar zwemba-
den helemaal mee te vullen. De Nederlandse Euro munten zijn 
vanaf 1999 door ”de Nederlands Munt” gemaakt en tijdelijk in 
een grote kluis opgeslagen in Lelystad. Deze kluis werd ook wel 
de Dagobert Duck-kluis genoemd. De bankbiljetten werden be-
waard in een kluis in Amsterdam. 
 
Het drukken van papier geld is erg moeilijk. 
Het biljet moet zo gedrukt worden dat het niet goed na te 
maken is. Namaken van geld noem je vervalsen. 
Ook de munten mogen niet         makkelijk te vervalsen zijn. 
Het duurde daarom een paar jaar om de eurobiljetten en euro-
munten precies goed te maken. Maar er waren ook    an-
dere redenen waarom het zo lang duurde 
voordat de  euro er was. 
  Er zijn 6 soorten biljetten en 8 

soorten munten. Als van alles 
iets 1x hebt is dat bij elkaar 
€888,88. Je kunt zien of jou 
geld echt is; hou een biljet te-
gen de zon in. Zie je het, het 
watermerk? 

Door Bart Bakker 
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Het Groot Barrièrerif 
 

De koraalplant is ontstaan uit wel 1000 diertjes. 

Zo’n diertje wordt ook wel "poliep"  

genoemd en het lijkt op een kleine zeeanemoon.  

 

Hij heeft een waaier van tentakels waarmee hij 

heel kleine schaaldieren vangt. De poliep 

maakt een kalkachtig skelet dat hem 

beschermt. Het skelet van de kolonie 

kan veel verschillende vormen hebben.  

 

 Het grootste koraal rif ligt in Australië. Het Groot Barrièrerif is 

500.000 jaar oud en wel ongeveer 334.400 vierkante kilometer. En 30 

meter diep.  Koraal is warm, zout zeewater, kalk en veel licht nodig 

en er moet een bepaalde stroming in het water zitten.  

 

 

Een koraalplant heeft net als een boom 

jaarringen. Het oudste koraal is 215 jaar oud. Het 

koraal wordt bedreigd door de stijging 

van de tempratuur van het                

zeewater, door het dynamiet vissen, door de vervuiling van het 

zeewater en door tsunami’s en orkanen. 

Het Groot 

Barrièrerif 
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Koraalvissen zijn felgekleurde vissen die tussen het koraal leven. Ze 

zijn meestal klein en door de felle kleuren vallen ze veel op voor 

roofdieren. Doordat ze klein zijn kunnen ze makkelijk in spleten 

wegduiken.  

Het Groot 

Barrièrerif 

 

Gemaakt door: 

Jurrian Langevoort 
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De lay-out 
Het muntgeld is 

beschikbaar in 1, 5, 10, 

25, 50 cent en 1 en 2 

dollar. Het papiergeld is 

beschikbaar in 5, 10, 20, 

50 en 100 dollar. De 

kleuren van de munt 

dollar zijn goud, zilver en 

brons. De kleuren van de 

briefjes zijn: 

5 dollar: Blauw 

10 dollar: Paars 

20 dollar: Groen 

50 dollar: Roze 

100 dollar: Bruin 

Hee euro hopper, 

De euro rolt natuurlijk elke dag door je hand… maar wat weet jij eigenlijk 

van de dollar? 

O ja, Amerikaans? Betaalmiddel? Vast …maar er is nog veel meer over te 

vertellen….wat denk je van de Canadese dollar? 

Hoog tijd om jou wat meer op de hoogte te brengen van….DE CANADESE 

DOLLAR! 

Lees snel verder……en je weet er straks alles van! 

Het ontstaan 
Wanneer is het briefgeld 

ontstaan en door wie 

bedacht? 

5 dollar:2001, Wilfrid 

Laurier 

10 dollar:2001, John 

Macdonald 

20 dollar:2004, Elizabeth 

II 

50 dollar:2004, William 

Lyon Mackenzie King 

100 dollar:2004, Robert 

Laird Borden 

 

 

Waar gebruikt 

men     de dollar? 
Er zijn erg veel 

landen waar de dollar 

gebruikt wordt. Hier 

zijn een paar van die 

landen: 

Amerikaanse, 

Australische, 

Canadese en 

Hongkongse dollar. 

Er zijn veel meer 

landen met de dollar. 
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Het verschil 
Het verschil met 1 dollar 

tussen de vijf populairste 

landen is: 

0,74 EUR (Euro) 

0,99 USD (Amerikaanse 

dollar) 

0,63 GBP (Engelse pond) 

0,92 CHF (Zwitserse 

frank) 

89,95 JPY (Japanse yen) 

13 Paulien ten Kate 



Om hier meer over te weten gaan we eerst een heel eind terug in de tijd. 
Want rond 1180 v. Chr. was er een strijd, de Trojaanse oorlog genaamd,  
tussen de Grieken en de Trojanen over Helena, de mooiste vrouw uit de 

oudheid. 
 

 

 

 

 

 

 

De prachtige vrouw Helena was getrouwd met de Griekse koning 

Menelaos. Maar toen de Trojaanse prins Paris op bezoek kwam, werd… 

je raadt het al, zijn vrouw  meegenomen! Als je Menelaos was, zou je 

zeker wel boos zijn. Nou, dat was hij ook! Hij wou wraak nemen en hij 

vormde een leger. 

Het leger bestond uit:  

- de onkwetsbare Achilles 

- zijn beste vriend Patroklos,  

- de oude en wijze Nestor,  

- de supersterke Ajax,  

- de slimme Odysseus,  

- de aanvoerder Agamemnon  

- en natuurlijk Menelaos zelf. 

Stel je eens voor, je bent getrouwd met de mooiste vrouw 
van het land, er komt iemand op bezoek en… je vrouw wordt 
meegenomen! Je bent haar kwijt… wat heeft dat te maken 
met het paard van Troje? 
Wil je er alles over weten? Lees dan dit artikel…   



Na veel gevechten besloten de Trojanen en Grieken dat ze een strijd 
zouden houden tussen Paris en Menelaos. 
Wanneer Paris zou winnen, zou Helena in Troje blijven bij Paris en als 

Menelaos won, ging Helena met Menelaos weer terug naar Griekenland.  

De bloedige oorlog duurde tien jaar. De Grieken konden de Trojanen 

maar niet verslaan. Wat ze ook bedachten, het lukte ze gewoon niet. 

Maar toen riep Odysseus de helden bij elkaar. Hij had een geweldig 

idee. Hij had bedacht dat ze een houten paard zouden bouwen op het 

strand van Troje en daar zijn dapperste soldaten in te verstoppen. De 

Grieken bouwden het grote paard. Alles was van hout. Écht alles. 

Houten kop, houten staart en ga zo maar door. Toen sloegen de Grieken 

zogenaamd op de vlucht. De Trojanen kwamen juichend naar buiten, 

sleepten het paard de stad in en toen vierden ze een groot feest. 

Toen alle dronken Trojanen sliepen, kwamen de Grieken heel stil uit het 

paard. Ondertussen waren de Grieken teruggevaren naar Troje. De 

soldaten uit het paard openden de poorten voor de anderen. 

Troje werd ingenomen! 

 
 

Thomas Webbink



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom denk je dat? 

 

 

 

WAAROM FILOSOFEREN? 

Filosoferen: je moet erbij nadenken, je bent creatief bezig,  

je doet het samen met anderen, 

je praat met elkaar én het is gewoon erg leuk. 

 

Wat bedoel je daarmee? 

 

 

 

Kan je een voorbeeld geven? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=oerwoud&start=108&um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=0UuIGQcDMOFvsM:&imgrefurl=http://fibronot.nl/test/&docid=gMuPuCnxTrNpMM&imgurl=http://www.fibronot.nl/images/Het-hart-van-het-Namateule-oerwoud.png&w=1280&h=720&ei=Znf2UJKdHaqb0QWB7oHYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=97&vpy=391&dur=1250&hovh=168&hovw=300&tx=217&ty=93&sig=105838608330701036279&page=4&tbnh=138&tbnw=257&ndsp=37&ved=1t:429,r:9,s:100,i:31


 

 

De Taman Negara telt meer dan 14.500 planten en                                                                    

bomen, wilde aardappelen, Venus Vliegenvangers,                                                             

Zonnedauw, Bekerplanten en nog veel meer…                                

Ook veel vruchten zoals Doerians (staan bekend                                                           

om hun stank)  en Pepers worden daar gekweekt.                                       

Een bijzondere bloem die alleen in Zuidoost-Azië                                       

voorkomt is de Rafflesia. Het is de grootste                                                                        

vleesetende bloem ter wereld. De Rafflesia                                                         

kan wel een meter breed zijn en maar liefst                                                                       

tien kilo wegen. De bloem is rood met witte                                           

stippen en geeft een sterke lucht af van verrot                                             

vlees. Hij kan wel kleine zoogdieren opeten!                              

VIES!!! 

 

Er leven ook superveel dieren in Taman Negara.                                                    

Zoogdieren, Reptielen en insecten vindt je in                                                        

elk gebied van Taman Negara opmerkelijk de                                                     

Tarsier, een grappig diertje met een grijze vacht,                                        

een rattenstaart en grote, uitpuilende ogen.                                                           

Maar ook Olifanten, Krokodillen, Varanen,                                                                       

Slangen enz.. Allemaal soorten die je vast al                                                            

kent, maar er zijn ook soorten die je nog niet                                                                   

kent zoals: de Tapir, die bekent staat om zijn neus,                          

of de varanen, dat zijn hagedissen die wel 4 meter                                 

kunnen worden. En er zijn superveel apen te zien                                             

in Taman Negara, als er spiegels zijn zie je er meer! 

 

http://www.google.nl/imgres?q=venus+vliegenvanger&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=iflm6Xg35qhwjM:&imgrefurl=https://nl.123rf.com/photo_11301436_venus-vliegenval-dionaea-muscipula--vleesetende-plant.html&docid=b_kga-EsPTySgM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/hayatikayhan/hayatikayhan1111/hayatikayhan111100253/11301436-venus-vliegenval-dionaea-muscipula--vleesetende-plant.jpg&w=400&h=268&ei=37X_UJLuKqKe0QXnpYCADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1120&vpy=308&dur=1094&hovh=184&hovw=274&tx=177&ty=119&sig=112141197807284270138&page=2&tbnh=142&tbnw=224&start=30&ndsp=38&ved=1t:429,r:59,s:0,i:265
http://www.google.nl/imgres?q=bekerplant&start=186&hl=nl&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=lO3_cjtz5822IM:&imgrefurl=http://www.fotopedia.com/items/flickr-6127295454&docid=pwRSNMGrQpt3AM&imgurl=http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-6127295454-hd.jpg&w=1620&h=1080&ei=rrb_UNu8Eua_0QWBpIGADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=637&vpy=418&dur=1078&hovh=183&hovw=275&tx=203&ty=129&sig=112141197807284270138&page=5&tbnh=143&tbnw=232&ndsp=48&ved=1t:429,r:11,s:200,i:37
http://www.google.nl/imgres?q=Rafflesia&um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=5d7ZDbwM1PRVKM:&imgrefurl=http://bingfotos.blogspot.com/2012/03/rafflesia-flower-in-west-sumatra.html&docid=I-QAA4vMOXiQUM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-UddP-6vQwyk/T3QcF6kJ4gI/AAAAAAAABSQ/UYxJ8NA3D6I/s1600/rafflesia_flower_west_sumatra_indonesia_20120329.jpg&w=958&h=512&ei=Nbj_UPyzDYrN0QWcs4DwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=437&dur=609&hovh=164&hovw=307&tx=153&ty=172&sig=112141197807284270138&page=3&tbnh=133&tbnw=243&start=64&ndsp=35&ved=1t:429,r:92,s:0,i:378
http://www.google.nl/imgres?q=tapir&start=94&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=nc-hbXWopvju8M:&imgrefurl=http://etc.usf.edu/clippix/picture/malayan-tapir-sleeping-in-mud-at-the-artis-royal-zoo.html&docid=4KdwVdA940WiiM&imgurl=http://etc.usf.edu/clippix/pix/malayan-tapir-sleeping-in-mud-at-the-artis-royal-zoo_medium.jpg&w=800&h=554&ei=oeoIUba6MM7M0AXf9ICABQ&zoom=1&iact=rc&dur=110&sig=103714247510639521430&page=4&tbnh=141&tbnw=203&ndsp=34&ved=1t:429,r:10,s:100,i:34&tx=89&ty=85
http://www.google.nl/imgres?q=varanen&hl=nl&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=5c6Cti-LbtcnJM:&imgrefurl=http://www.nationalgeographic.nl/fotografie/foto/komodo-varaan-2&docid=G-i4tyVY9I5ziM&imgurl=http://static.nationalgeographic.nl/pictures/genjUserPhotoPicture/original/88/03/39/komodo-varaan-2-390388.jpg&w=3000&h=1993&ei=mesIUYO1Co-U0QWP_IBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=624&vpy=271&dur=1000&hovh=183&hovw=276&tx=215&ty=66&sig=103714247510639521430&page=1&tbnh=153&tbnw=219&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:25,s:0,i:159


 

 

 

Er zijn duizenden prachtige insectensoorten in Taman                            

Negara. Velen van hen zijn nog niet ontdekt door de 

wetenschappers! ze bestaan in zoveel vormen, vormen                                   

en kleuren. En zie hoe ze bewegen en hoor hun geluid.                                     

Vlinders, in de felste en mooiste kleuren, Bloedzuigers,                                    

niet van die dikke slakken die iedereen denkt dat                                       

Bloedzuigers zijn, ze zijn eigenlijk dunne sprietjes.                                                           

 

 

 

Ken je de Great-Hornbill (neushoornvogel) of de                                          

Great Argus, dat is een pauw die de hele tijd                               

WOW-WOW door het oerwoud schreeuwt om                                             

zijn partner te lokken. De Rail-Babbler is een mooi                                      

klein vogeltje dat gelieft is bij veel vogelliefhebbers.                                       

Of de Black Magpie dat is een kraai met een wit                                                      

vlekje in het midden van de vleugel.  Er zijn nog veel                                      

prachtige vogels die de prachtigste geluiden maken……                   

Maar voor vandaag is dit het.    

 

 

 

Kasper Kuiken  

http://www.google.nl/imgres?q=hornbill&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=YX-Hk0lnQxntkM:&imgrefurl=http://smuyen.wordpress.com/tag/thailand/&docid=aFi9RAiEpx97hM&imgurl=http://smuyen.files.wordpress.com/2010/01/great_hornbill.jpg&w=600&h=641&ei=vcD_UJG4I6ac0AWs3YDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1088&vpy=368&dur=4672&hovh=232&hovw=217&tx=100&ty=85&sig=112141197807284270138&page=1&tbnh=141&tbnw=149&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:22,s:0,i:154
http://www.google.nl/imgres?q=bloedzuigers&start=105&hl=nl&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=xiJh2cGrpLnD6M:&imgrefurl=http://zoom.nl/foto/1628664/dieren/tiger-leech-bloedzuiger--sabah--borneo.html&docid=NwlycVe-S8NYBM&imgurl=http://static.zoom.nl/D9284BBCDB771B7DD8C825EA2C654BBA-tiger-leech-bloedzuiger--sabah--borneo.jpg&w=780&h=522&ei=9_YIUbmfIeG60QWV0ICIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=802&vpy=417&dur=953&hovh=184&hovw=275&tx=141&ty=125&sig=103714247510639521430&page=4&tbnh=152&tbnw=193&ndsp=38&ved=1t:429,r:26,s:100,i:82
http://www.google.nl/imgres?q=vlinders&start=71&hl=nl&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=RevaB9_Bi-LKzM:&imgrefurl=http://fotocompetitie.upc.nl/seo/foto/488617/vlinders/vlinders.html&docid=zYMvPpJed5oGeM&imgurl=http://fotocompetitie.upc.nl/original/488617/vlinders/vlinders.jpg&w=640&h=480&ei=8fcIUb-6J6qx0AWEmoDgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=699&vpy=407&dur=985&hovh=194&hovw=259&tx=180&ty=136&sig=103714247510639521430&page=3&tbnh=138&tbnw=182&ndsp=42&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7
http://www.google.nl/imgres?q=vogels+maleisi%C3%AB&start=149&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=3iaFS36kzRrp0M:&imgrefurl=http://www.wereldcontact.nl/reis-bestemming/maleisie/accommodaties.aspx&docid=GdtQ5FKvhW2f_M&imgurl=http://www.wereldcontact.nl/img/reis-bestemmingen/kaartjes/maleisie.png&w=750&h=275&ei=ZP0IUYnQN6620QWhi4CwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=390&dur=1922&hovh=136&hovw=371&tx=235&ty=65&sig=103714247510639521430&page=5&tbnh=134&tbnw=268&ndsp=37&ved=1t:429,r:64,s:100,i:196
http://www.google.nl/imgres?q=Great-Argus&start=141&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=flokruWPBbm7wM:&imgrefurl=http://www.arkive.org/great-argus/argusianus-argus/image-G20640.html&docid=lB-TpUJzrA_oxM&itg=1&imgurl=http://cdn2.arkive.org/media/D2/D2C56769-F1B4-4CE3-B034-B88DE468A004/Presentation.Large/Male-great-argus-head-detail.jpg&w=650&h=428&ei=zxUSUcfWBqSd0QWGmYDIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=395&dur=360&hovh=182&hovw=277&tx=157&ty=113&sig=112141197807284270138&page=5&tbnh=144&tbnw=225&ndsp=36&ved=1t:429,r:56,s:100,i:172


 

DE PINGUIN  
 
 

Waarom zijn de pinguïns zo geliefd?  
 
 
Pinguïns lijken net op grappige kleine mensen.  
Ze staan net als mensen op hun benen en waggelen rond.  
Ze houden hun vleugels vaak langs hun zij alsof het armen zijn.  
Hun verenpak doet denken aan de deftige zwart-witte kleding  
die mensen vaak dragen bij officiële gelegenheden.  
 
Wil je nog meer weten over dit schattige op een mens lijkende diertje,  
blijf dan lezen en lees alles en nog meer over de pinguïn.  
 
De pinguïn leeft op de zuidpool waar het altijd erg koud is. de koudste temperatuur die er 
gemeten is was -89,2 graden. als je dan daar met de kleren die je nu aan hebt zou zijn, zou je 
binnen 1 seconde je tenen niet meer kunnen voelen, stel dat je er moest overnachten! Brr.  
 
Gelukkig leven de pinguïn in groepen van 50 tot 100 dieren en kruipen de pinguïns als het 
koud is tegen elkaar aan,maar ook als er dreiging of gevaar is. Ze leven overdag in het water 
en tijdens koele nachten zitten ze op het land. Ze communiceren met elkaar door een 
‘balkend’ geroep. pinguïns zijn viseters en ze vangen hun voedsel onder water. Ze eten 
vooral sardines en ansjovis en soms krill (een soort garnaal) inktvis en schaaldieren. Ze 
vinden hun voedsel tot 50 kilometer van hun neststranden af.  
Als er één diersoort veilig voor uitroeiing is, zou het zeker de pinguïn moeten zijn. Maar 
wetenschappers hebben vastgelegd, dat zelfs pinguïns niet kunnen ontsnappen aan de 
ingrepen van de mens op het milieu. Niemand probeert pinguïns kwaad te doen, maar toch 
kunnen mensen schade berokkenen.  
 

     ansjovis  
 
 
 
 
 
 

krill                                                                                                                 sardine  
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Sommige mensen denken dat de ijsbeer een vijand is van de pinguïn, mensen dit is niet 
waar! De pinguïn leeft op de zuidpool en de ijsbeer op de noordpool.  
“Knappe jongen, die dat stuk oversteekt!”  
Wat wel een vijand van de pinguïn is?  
De orka! Die bedreigen de pinguïn als hij aan het vissen is. ze zijn erg mooi, maar de pinguïns 
kijken alleen naar de scherpe tanden!  
 
 

 
 
 
Dus, als je ooit op de zuidpool bent doe dan warme kleren aan en wees niet bang voor 
ijsberen, want die zijn daar niet! En als je wel een keer een pinguïn ziet dan heb je erg veel 
geluk, dan ben je net Guus geluk  
 
 
 
Max Ribberink  
 
 
 
 

21 



 

 

p a f g i n e k e g y o f j c h c x s x g a 

i l v b n m k j h g a t v c d f r b j d v g 

n d u b n m f h c v b r n m m f c v f d c v 

g d c s c v d v d r g o x u c g d c d f v x 

u f e c k b h x b f c j v u b f x c v f c v 

ï c d g f l p g r e g e c r c x b f v c z x 

n x n f x b a v e g d n f v j f g j d h r d 

g s j d g s u s d s g d h f c s f s c d f h 

g h u d h k l f n h j d g d a k j e n c d b 

b f r s x f i r a l l o d n c a c b d v x s 

k o r a a l e g w j v d h f v s n t h c f n 

x r i z d z n s d x d n d c g p c d c h d x 

c r a v d z v a d b x d v z m e d g h j t y 

b d n f d h d m f j r g b a j r u d h v f d 

f n m r h s f o g h r g a o s g d r g s g d 

k j g g f j g h c t f j r h e h g s o f s s 

k o l o r i e t m t l p t d h j v r h f h d 

f k g k d f j t a r r d n k s m f n x f n x 

j f v m f r s v m a x y h d v h d r n c j f 

j d j s d h d j m b h f e g j s f x b v x s 

j k r h f k l d o k d h j a c q u e l i n e 

k d h d d v g s e b g x b y j f k s i e j d 

h k d h e d h r t g s r h f a e g r g s r r 

 

Plusklas 

Koraal 

Pinguïn 

Troje 

Muur 

Dollar 

Mammoet 

project 

Euro 

Koloriet 

Jurrian 

Max 

Bart 

Thomas 

Wander 

Paulien 

 

Kasper 

Gineke 

Jacqueline 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar             L 

Niet waar     Z W
aar             Y 

Waar            A          

AA 

W
aar             P

 

Waar             J 

W
aar              I 

Waar             L 

N
iet w

aar     S 

Niet waar    U  

N
iet w

aar     B
   

Niet waar     A 

N
iet w

aar     K
  

Niet waar     C 

Waar 

S 

 

Niet waar 

  Q 

Vraag 1 

De God van het Licht is 

Apollo. 

 

Vraag 2 

De Taman Negara is 100 

miljoen jaar oud. 

 

Vraag 3 

De euro is in 2002 ingevoerd. 

Vraag 4 

Er bestonden 6 soorten 

mammoeten. 

Vraag 5 

De Chinese muur is 60.00 km 

lang. 

Vraag 6 

Het groot barrièrerif is 

300.000 vierkante meter. 

Vraag 8 

Er zijn 17 soorten pinguïns op 

de wereld. 

Vraag 7 

De Canadese groene dollar 

briefje is 20 dollar waard. 

        

Puzzel  en maak het woord waar je in nu in zit! 



Een dagje in de plusklas 
Wat  is een plusklas en wat doen ze daar? Deze gastreporter 

kwam een ochtendje kijken. 

In de plusklas zitten kinderen die meer aankunnen en daar een ochtend bij 

elkaar komen om samen te werken aan uitdagende leerstof. 

Elke woensdagochtend komen deze kinderen bij elkaar om moeilijke dingen te 

doen en die zijn meestal op een leuke manier.  

 

  

Hier zijn ze bezig met filosofie 
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Hier zijn ze bezig met Italiaans. 

Ze hebben een liedje in het Italiaans gezongen, met de dobbelsteen gedobbeld 

in de Italiaanse taal en ze hebben de kleuren geleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze gaat elk kind verder met het project en het 

project is: een artikel schrijven voor een tijdschrift.  
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Ik vond het heel leuk om een dagje in de plusklas te mogen kijken! 

Fotoverslag gemaakt door Hylke S. 

 

26 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Ommen e.o. 
Postbus 195, 7730 AD  OMMEN 

T: 0529 – 45 10 28 

W: www.pco-ommen.nl / www.plusklasommen.nl 

E: bestuurskantoor@pco-ommen.nl 

Algemeen directeur: W.A. Dorleijn – van Dijken 

 

Hoogengraven 
Coevorderweg 20 in Stegeren 

www.cbshoogengraven.nl 

Het Koloriet 
Patrijsstraat 4 in Ommen 

www.hetkoloriet.nl 

De Triangel 
Balkerweg 59 in Witharen 

www.triangel-witharen.nl 

De Kardoen 
Korenbloemstraat 2 in Ommen 

www.de-kardoen.nl 

ZIN IN SCHOOL? 
Zin en zingeving. Het zijn de belangrijkste pijlers onder de Vereniging voor 

Protestants Christelijk Onderwijs in Ommen en omstreken.  

Vier basisscholen in en rondom Ommen willen voor kinderen een veilige thuishaven 

zijn, een plek waar ze zin hebben om te leren en zin géven aan hun leven. Samen 

gaan wij op zoek naar onze talenten, steeds met de leer van Christus in ons hoofd. 

Daar willen wij invulling aan geven, nu en in de toekomst! 

 




