Les 7 Ik kan informatie uit verschillende soorten krantenartikelen halen.

1 Waarom begint het
krantenartikel met
‘Gent’? Kruis aan.
❒ Het is de stad waar de
journalist woont.
❒ Het is de stad waar de krant
wordt gedrukt.
❒ Het is de stad waar
Ruben woont.

Schilderen voor een rolstoel
Gent – Ruben Devos is 83 jaar. Al 15 jaar werkt
de Gentenaar als opzichter. Hij staat ’s morgens en
’s middags aan de schoolpoort.
De bejaarde man helpt kinderen die te voet naar school
of naar huis gaan veilig oversteken.
Dit schooljaar kan de kindervriend zijn taak niet meer
uitoefenen. Ruben heeft problemen aan zijn heupen.
Hij loopt met veel moeite met krukken.
Zijn drie buurmeisjes
bedachten een plan.

2 Naar wie of wat
verwijst de schrijver?
zijn _____________________
die

_____________________

hun _____________________

Samen met een tiental
vriendinnen maakten
ze knappe schilderijen.
Die werden vorige
week te koop gezet .
Met de opbrengst kochten de vriendinnen een elektrische
rolstoel voor hun buurman.

3	
De journalist heeft het verschillende keren over Ruben Devos.
Om die naam niet te moeten herhalen, gebruikt hij andere woorden.
Markeer er vijf in de tekst.

4	
Ruben is gemachtigd opzichter. Beschrijf kort zijn taak.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5	
Waarom kan Ruben zijn taak als gemachtigd opzichter niet meer uitvoeren?
Onderstreep het antwoord in het krantenartikel.
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6 Vergelijk de weerbabbel en de weerkaart van België.
In de weerbabbel staan twee fouten. Markeer ze.

Weerbabbel
Het wordt een koude dag. Van -4° in het westen van het land tot 1° in het noorden van
het land. Warmer dan 3° wordt het nergens.
Vooral in het zuiden en het oosten zal de mist erg lang blijven hangen. Kijk dus uit als
je de weg op moet. Aan de kust en in het centrum van het land verwachten we hevige
buien.
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12	
Schrijf het nummer van het krantenartikel bij de juiste rubriek.
Markeer in elk krantenartikel minstens één woord dat je aan een bepaalde
rubriek doet denken.

NIEUWTJES VERS VAN DE PERS
1

2

Woensdag kreeg

Vrijwilligers ruimden

3

Maandag wordt een

François Delbaere

gisteren het afval in

nieuw fietspad in de

tijdens de training een

het stadspark op. Ze

Broekstraat aangelegd.

blessure aan de enkel.

haalden 12 kg meer

De werken zullen twee

Volgens de dokter zal

afval op dan vorig jaar.

maanden duren.

hij minstens drie weken

Vooral lege blikjes

niet kunnen deelnemen

frisdrank en plastic

aan tennistoernooien.

verpakkingen worden
zomaar in het park
achtergelaten.

4

5

Theatergroep

Marianne Donckers

Omdat het

‘Toedeledoe’ speelt

nam ontslag als

Internationale

zaterdagavond de

gemeenteraadslid.

Vrouwendag is, zal op

laatste voorstelling

Zij was het niet eens

Studio Brussel alleen

van het toneelstuk ‘De

met de beslissingen die

muziek van vrouwelijke

wintervogels’. Tickets

haar partij de laatste

artiesten te horen zijn.

kun je via hun website

weken nam. We weten

kopen.

nog niet wie haar
opvolgt.
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