Les 10 Ik kan vragen over de inhoud van krantenartikelen beantwoorden.
Ik kan de letterlijke en figuurlijke betekenis van krantenkoppen
achterhalen.

Kijk Uit
De Leeuw
verplettert jeugd
De 41-jarige wielrenner Danny De Leeuw won dit
jaar nog geen enkele wedstrijd. Zijn supporters

Inwoners van de
Veldstraat trekken
aan de bel

vroegen zich af of Danny niet beter zou stoppen.

De inwoners van de Veldstraat zijn heel kwaad.

Maar vandaag verbaasde de wielrenner iedereen.

Al weken strooit er iemand spijkers op hun straat.

Vijftig kilometer voor de aankomst reed hij weg

Het gevolg is dat heel veel auto’s een lekke band

van het peloton. Bij zijn aankomst had hij meer

hebben. De politie is verwittigd. Er worden twee

dan vier minuten voorsprong op zijn jonge tegen-

camera’s geplaatst om de dader zo vlug mogelijk

standers.

te vinden.

Julie zit
op hete kolen
Julie kweekte in haar moestuin
deze

reuzenpompoen.

Hij

weegt 741 kilogram. Zeven
mannen waren er nodig om
deze pompoen op te tillen!
Julie doet al vijf jaar mee aan
het Europees kampioenschap
pompoenen kweken. Zondag
weet ze of ze voor de eerste
keer kampioen is.
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Les 10 - Vereenvoudigde tekst

1 Kruis aan.

Meer en meer mensen
zien zwarte sneeuw

De uitdrukking
‘zwarte sneeuw zien’
betekent …

Het gemeentebestuur zegt dat er dit jaar meer
mensen hulp 
vragen. Sommigen hebben te
weinig geld om elke dag eten te kopen. Het

❒ honger hebben
❒ arm zijn
❒ hulp nodig hebben

gemeentebestuur denkt nu na hoe ze die arme
mensen kunnen helpen.

Verjaardagsfeestje verliep
niet van een leien dakje

2 Vervang ‘van
een

leien dakje’ doo
r
één bijvoeglijk
naamwoord met
dezelfde boodsc
ha

Op het feestje van jarige Timon doken
alle feestvierders in het zwembad.
Timon raakte daarbij met zijn hoofd

p.

______________

________

de rand van het zwembad. Een
ziekenwagen nam hem meteen mee
naar het ziekenhuis. Hij had een lichte
hersenschudding.

Verdachte zuigt eigenaardig
verhaal uit zijn duim
Apotheker Frank P. vertelde dat hij gisteren zijn
apotheek om zeven uur sloot. Daarna fietste hij
naar huis. Enkele mensen zagen de apotheker
om acht uur in zijn apotheek staan. Waarom
de apotheker tegen de rechter loog, blijft een

3 Formuleer een vraag waarop

at.

het antwoord in het artikel sta

_______

___________________________

_______

___________________________

_______

___________________________

raadsel. Hij moet nu een test afleggen aan een
leugendetector.

Sofie deelt de lakens uit!
Drie daklozen liggen al meer dan een maand buiten te
slapen in de buurt van het station. Juf Sofie heeft thuis veel

4 Bedenk een a
nder

e
ikel.

titel voor dit art

______________

________

oude lakens en dekens. Elke avond bezorgt ze er enkele

______________

aan de daklozen. Sofie hoopt dat het gemeentebestuur

______________

vlug onderdak vindt voor hen.

________

________
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