Les 5Ik begrijp de volgorde van de spelregels door de kleine
woordjes zoals: eerst, vervolgens, daarna, tot slot.

2-6

Zwarte Peter

Eerst haal je een zwarte boer uit de stapel speelkaarten.
Schud de kaarten nu goed door elkaar.
Vervolgens verdeel je de kaarten onder alle spelers.
Iedere speler houdt zijn kaarten in zijn hand.
Daarna zoek je alle paren, bijvoorbeeld twee rode achten.
Leg deze naast elkaar op tafel. Nu ga je om beurten
een kaart trekken bij de speler links van jou.
Heb je weer een paar, leg ze dan mee op tafel.
Tot slot blijf je zo verder spelen tot een speler met
de Zwarte Peter blijft zitten.
Hij is dan de verliezer van het spel.

1 Markeer in de spelregels de
 woorden die de volgorde van
 het spel weergeven.
door elkaar
schuddenmengen
om beurten beurt om beurt
de stapel
dingen die op

elkaar liggen
verdelen
iedereen een

stuk geven
de verliezerde speler die
niet gewonnen
heeft
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Ik kan reclame herkennen.

1 Lees deze teksten. Zet een kruisje bij de reclameboodschappen.
Uitstap:

OPENING NIEUWE BAKKERIJ
BAKKER BILLIR

naar het containerpark

Zaterdag 11 maart
De eerste 100 klanten krijgen
een gratis Turks brood.

Wanneer:
donderdag 24 februari
Meebrengen: stuk afval
Groetjes, juf Sara

Wat mag WEL in de pmd-zak? −
–

plastic flessen −

–

blikjes −

–

drankkartons−

–

lege flessen wasmiddel

Nieuwsblad, 14 februari
Vandaag is het Valentijnsdag.
Volgens de traditie kopen geliefden
dan voor elkaar een geschenkje.
Voor juweliers, bloemisten en bakkers
zijn het topdagen.

Wat mag NIET in de pmd-zak?
–

botervlootjes−

–

vleesschaaltjes−

–

yoghurtpotjes

Tuincentrum

GROENE
WERELD
Opendeurdagen:
1, 2, 3 maart
10 % korting
op alle
bloempotten

4E LICHTFESTIVAL GENT

Stadscentrum
in het weekend van 30 januari
Hoe te bereiken? Parking EXPO Gent,
neem tram 1 richting centrum.
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Les 2P Ik kan vragen over de inhoud van een stripverhaal beantwoorden.
Met Robin
Janssens.

Een super idee! Ik
breng een gezond
hapje mee. Tot straks!
Hoi Robin, ik ben
het … Bram. Kom
je straks naar de
boomhut?

1P

Wie belt er?___________________________________

Weet je ook naar wie hij belt?__________________________

Dit wordt een fruitsla waar velen jaloers op zullen
zijn: een halve banaan, enkele blauwe druiven, drie
blozende appeltjes en een handvol bosbessen.

Om halfzeven ben ik zeker thuis!
Amuseer je!

Goeiemorgen, Bella de koe!

Goeiemorgen, Robin. Bedankt voor
de lekkere fruitsla!

Goeiemorgen,
Gust de ezel!

Auuuuuuu!
Hé, Robin de
waterrat, in
welke orkaan
heb jij gezeten?

2P

Wat zal er met die fruitsla

gebeurd zijn denk je?

Les 2

3

Les 10@ Ik kan een recept lezen en begrijpen.
1@ Bekijk de titel, de tekst en de afbeeldingen.
@

Overleg in je groepje hoe jullie te werk zullen gaan.

2@ Lees de tekst en beantwoord de vragen tussen de tekst.

Pannenkoeken

3@ Markeer de drie belangrijkste
@
@

Ingrediënten
•@ 200 g zelfrijzende bloem

ingrediënten om pannenkoeken
te maken.

•@ 1 theelepel bakpoeder
• 2@theelepels@fijne@kristalsuiker
•@ 1 middelgroot ei

4@ Ik vraag me af hoe ‘ahornsiroop’

•@ 300 ml melk of sojamelk

@
@
@

•@ 15 g boter, margarine of sojaboter
•@ zonnebloemolie (om in te bakken)
•@ ahornsiroop of honing (voor erbij)
Goed voor 20 pannenkoeken

smaakt. De betekenis van het
woord kan me hierbij helpen.
Kruis aan:
❏ zoet
❏ zuur
❏@bitter

5@ Wat moet ik doen als ik 40 pannenkoeken wil maken?
@

___________________________________________________

Pannenkoeken maak je met deeg dat bestaat uit bloem, eieren en melk. Schep met een lepel
deeg in de pan om een lekkere pannenkoek te maken. Met dit recept maak je kleine,
luchtige pannenkoekjes. Ideaal voor een bijzonder ontbijt.
Materialen
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Pannenkoeken smaken heerlijk
met vers fruit en yoghurt.
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6@ Lees eerst het recept op pagina 25.
@
@
@

Noteer dan welke materialen je
nodig hebt om pannenkoeken klaar
te maken.

