T5 Rem 26: krantenartikels
Krantenartikels

krantenkop

Geen stad vol toeristen, maar overal schapen
12 juni 2019
In de grootste stad van Spanje, Madrid, was het zondag een drukte van jewelste. Dit keer liep de stad
niet vol toeristen, maar wel honderden schapen liepen door de straten van de Spaanse hoofdstad.
Méééééh meéééééh hoorde je door heel de stad!
Jan Janssen, De kinderkrant

schrijver

datum artikel

In een krant kun je verschillende rubrieken terugvinden:
binnenland, buitenland, sport, amusement …

1

De krant grondig lezen
■■ Lees de krantenartikels.
■■ Schrijf de onderstreepte stukken tekst op de juiste plaats.

Koraalrif vernield
na olieramp

Egeltelling was een
succes!

7 oktober 2019
Een koraalrif kent prachtige kleuren en mooie
vissen. Bij de kust van Bali liep het echter mis.
Een oliebedrijf heeft het vorige week vernield.
Kidshoekje

20 oktober 2019
Heel goed nieuws in het jaar van de egel!
Tijdens de jaarlijkse telling werden er meer
egels geteld dan de jaren voordien. Er werden
in totaal 2 088 egels gespot.
De kinderkrant
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Egeltelling was een succes!

datum artikel

7 oktober 2019

20 oktober 2019

© De Taalkanjers 3, Plantyn

Remediëring toetsen – Thema 5

53

2

Krantenartikel onder de loep
■■ Bekijk de krantenartikels.
■■ Vul de tabel in.

Hiep, hiep hoera voor de frietjes!
30 september 2019
Het is vandaag 150 jaar geleden dat het eerste frietje werd gebakken. Dit was in Nederland, hier lanceren ze nu
een smulgids op de markt met de beste snackbars.
Kidshoekje

Mathieu van der Poel, ook wel de vliegende Hollander
12 juni 2019
Als hij op een ﬁets zit, lijkt hij wel een alleskunner.
Vandaag starten de vrouwen in het WK wielrennen. Zondag is het aan de mannen, maar één ding is duidelijk:
de vliegende Hollander gaat voor goud tijdens het WK wielrennen.
Sport België
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Kidshoekje

Sport België
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Hiep, hiep hoera voor de frietjes!
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Bij welke rubriek
hoort het artikel?

buitenland
binnenland
sport
× amusement

buitenland
binnenland
× sport
amusement

Hoe deed ik de taak?
Ik denk
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