
2  Verken de tekst
 2.1. b
 2.2. c
 2.4. a

3 Lezen
 3.3 Onderstrepen
 1. Jij hoeft alleen maar jarig te zijn, wij doen de rest.
 2. Wij maken voor jou de mooiste gedichten en leukste surprises.
 3. Om samen met jouw familie en vrienden lekker te eten en gezellig te praten. 
 4. Wij doen alles om u blij te maken 
 5.  Dan hebben we zelf een feest op een of andere vrijmarkt.

4  Begrijpen
 4.1.   2
 4.2.   1 c, 2 a, 3 b
 4.4. Nederlanders zijn in de wereld niet bekend om hun feesten. 
 Toch zijn sommige feesten heel groot. Als het Nederlands elftal het goed doet op een Wereldkampioenschap,  
 doen heel veel mensen oranje kleren aan en hangen ze oranje vlaggen op. 

 Zo is ook Koningsdag een feest dat veel mensen vieren. In bijna alle plaatsen is er een vrijmarkt. Mensen  
 vinden het heel gezellig om buiten te zitten, een praatje te maken en wat oude spullen te verkopen.

 Kerstmis is een rustiger feest. Mensen vieren Kerst vaak met hun familie en goede vrienden. Mensen kleden  
 zich mooi aan en koken extra lekker eten. Tegenwoordig gaan veel mensen in een restaurant eten. Dan hoeven  
 ze niet te koken en kan iedereen zich ontspannen.

 4.5. Welk woord hoort aan het einde van de zin?
 1. Veel mensen vinden het leuk om Koningsdag te vieren/viert.
 1. Vraag aan kinderen wat zij het leukste feest vinden? Dan zeggen de meeste kinderen;  
  “mijn jarig/mijn verjaardag”.
 2. Kerstmis is voor sommige mensen hard werken. De kerstboom moet staan en iedereen wil  
  lekker eten/aankleden.
 3. Oud-en-nieuw is een vrolijk feest. Iedereen wenst elkaar gelukkig nieuwjaar/gelukkige wensen.
 4. Iedere cultuur heeft eigen feesten. Sommige feesten, zoals Kerstmis en Pasen, hebben te maken met  
  het geloof/de cultuur.

5  Tempo lezen
 5.3. c

6  Focus
 6.1. Zie de tekst in paragraaf 3
 Het hoeft niet precies zoals het in de tekst staat te zijn. Als je een goede andere manier hebt gekozen is het ook  
 goed.
 Met Sinterklaas zijn veel mensen druk met het inpakken van cadeaus, het maken van gedichten en het maken  
 van surprises. Wij kunnen alles voor jou doen, jij hoeft alleen het cadeautje te kopen. Wij maken voor jou de  
 mooiste gedichten en leukste surprises.
 Het is heerlijk om met Kerst rustig aan te doen. Om samen met jouw familie en vrienden lekker te eten en  
 gezellig te praten. Wij maken jouw eten, wij ruimen alles op. Jij hoeft alleen maar blij te zijn.

  Antwoorden  
 Feesten in Nederland
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 Sluit het oude jaar af met onze speciale oud-en-nieuw aanbieding. Een feest met champagne, lekker eten en  
 prachtig vuurwerk.  Je gaat ontspannen en vrolijk het nieuwe jaar in.
 Maak snel met ons een afspraak. Bel ons of stuur ons een mail. 
 Wij doen alles om u blij te maken. We organiseren natuurlijk ook andere feesten.

 6.2. Hoofd- en bijzin.
 Zet een streep onder de bijzin.
 1. Wij regelen de uitnodigingen, de taart en de muziek, als je dat wilt regelen wij ook de plek waar  
  het feest is.
 2. Koop de cadeaus en geef ons de informatie over jouw familieleden.
 3. Een Nederlandse verjaardag is moeilijk, want ik weet niet wat normaal is.
 4. Als wij één van onze eigen feesten houden, nodigen wij soms ook buren uit.
 5. Ik vind champagne niet zo lekker, maar op Oud-en-Nieuw drink ik soms één glaasje.

 6.3. Welk woord past in deze zinnen.
 Kies uit: en – maar -  want – of – omdat – als
 1. Ieder jaar is 27 april een feestdag, want het is dan Koningsdag.
 2. Meestal eten wij op Kerstmis iets met kalkoen en maken wij een heel lekker toetje.
 3. Ik eet altijd te veel chocolade als (omdat kan eventueel) het Pasen is.
 4. Toen ik jong was vond ik verjaardagen heel leuk, maar ik ben nu 40 jaar en nu vind ik het niet  
  meer zo bijzonder.
 5. Ik geef morgen een groot feest, omdat ik jarig ben.

 
 Extra Materiaal Feesten in Nederland
1  Woorden
 1.2. Welke woorden horen bij elkaar.
 1. Oliebollen, beschuit-met-muisjes, chocolade-eitjes, pepernoten
 2. Paasfeest, Sinterklaas, Kerstmis, verjaardag
 3. Leuk, blij, vrolijk, gezellig
 4. Gefeliciteerd, vrolijk Pasen, Gelukkig Nieuwjaar, Prettige feestdagen

 1.3. Vul het goede woord in.
 surprises - vrijmarkt - viert - cadeautjes – uitnodigen – pepernoten – regelen – gedichten

 Ik ga dit jaar met mijn vrienden meedoen aan de vrijmarkt. Ik vind het leuk om met mijn vrienden mijn oude  
 spullen te verkopen in de stad.

 Kinderen houden erg van Sinterklaas. Ze krijgen dan cadeautjes en eten veel pepernoten. Ook op school  
 vieren de oudere kinderen het Sinterklaasfeest, ze maken gedichten en surprises voor elkaar.

 Als je thuis Kerstmis viert met jouw familie, is het fijn als je niet alles alleen moet regelen. Als iedereen  
 iets doet, is het niet zoveel werk. 

2  Lezen
 2.2. a
 2.3. c
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