Les 2 Ik kan de verschillende delen van een krantenartikel aanduiden
en benoemen. Ik kan informatie uit een krantenartikel halen.
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Basisschool Klimop steunt goede doelen
Basisschool Klimop bestaat 20 jaar.
De school organiseert daarom
activiteiten. De opbrengst gaat naar
drie goede doelen.
Elk schooljaar kiezen de leerlingen van
basisschool Klimop een goed doel. Dit jaar
bestaat de school 20 jaar. Daarom organiseren
ze van alles en schenken ze de opbrengst aan
drie goede doelen.
In oktober wassen ze auto’s. De centen gaan
naar Artsen Zonder Grenzen. Artsen Zonder
Grenzen helpt mensen in nood, slachtoffers
van rampen of oorlogen. De organisatie bestaat
vooral uit dokters en verplegers. Zij zorgen voor
voedsel en medische hulp.

In januari gaat de opbrengst van de verkoop
van

oude

spullen

(kleren,

speelgoed,

boeken …) naar de voedselbanken. In ons
land zijn er jammer genoeg nog mensen die
niet elke dag eten omdat ze te weinig geld
hebben. De voedselbanken halen overschotten
op en geven die aan arme mensen die voedsel
nodig hebben.
Op het einde van het schooljaar gaat
de opbrengst van de barbecue naar het
Kinderkankerfonds.

Het

Kinderkankerfonds

helpt kinderen met kanker: materiaal aankopen,
thuis les geven, uitstappen en vakantiekampen
organiseren.

4 Sleutelwoorden helpen je de tekst te
begrijpen. Onderstreep de woorden die het
antwoord geven op de vragen wie, wat,
waarom en wanneer.
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Verplicht naar school tot 17 uur
Onze minister van onderwijs stelt voor om alle kinderen van het basisonderwijs elke
dag naar school te laten gaan tot 17 uur.
Heel veel scholen eindigen rond 16 uur. Veel ouders hebben problemen om hun kinderen op
school af te halen. Ze moeten vaak hulp vragen aan familie en vrienden of ze moeten opvang
betalen. Om 17 uur kunnen meer ouders hun kinderen ophalen. Dan zijn ze meer op de hoogte
van wat er op school gebeurt. Ze kunnen ook eens een praatje maken met een juf of meester.
Op woensdagmiddag zouden de lessen ’s middags kunnen eindigen. In de loop van de middag
geeft de school de kinderen de kans om teken- of muziekles te volgen. Sportieve leerlingen
beoefenen dan hun liefste sport. Zo kunnen alle kinderen proeven van verschillende hobby’s en
sporten.
De andere dagen volgen de leerlingen les tot 16 uur. Na een korte pauze maken ze hun
taken en leren ze hun lessen. Als de kinderen thuiskomen, kunnen ze genieten van
hun vrije tijd.
Als iedereen akkoord gaat met het voorstel, gaat dit volgend schooljaar van start.
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