Naam: …………………………………………………………

Bij de Kits van 2 september 2020 - niveau b

1. Op welke manieren kunnen honden ziekten opsporen? Je krijgt telkens een hint.
In u………………………………………………………..
In de a……………………………………………………
In het z…………………………………………………..
In de o………………………………………….……….

2. Lezen is goed voor …
Omkring alleen die antwoorden die in het artikel te vinden zijn.
Het is goed voor je ogen.

Je presteert beter op school.
Je ademhaling verbetert.
Je maakt vrienden.

Je schrijft minder fouten.
Je woordenschat wordt ruimer.

Zelfs voor cijferen is het goed.
3. Vul de gegevens van de Cubaanse flamingo aan. Je vindt ze op de identiteitskaart.
Bijnaam
Levensduur
Spanwijdte vleugels
Gewicht
Grootte

4. Je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden.
Waarom zijn er mensen die een erfenis weigeren? Leg kort uit in je eigen woorden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Wat is Virgin Galactic? ………………………………………………………………………………………………………………
Wie is de eigenaar? ………………………………………………………………
Welk bedrijf, dat ook gekend is van dure auto’s, maakt de motoren voor het nieuwe supersonische
vliegtuig dat 3.578 km/u zal kunnen vliegen? ………………………………………………………………
6. Twee Belgische wielrenners worden kort besproken.
Zet de naam naast de tip die je krijgt.
Hij won al een rit tijdens deze Tour de France en is ook veldrijder: …………………………………………….…..
Hij is een jong supertalent en won al vier kleinere rondes. Maar dan brak hij zijn bekken bij een val
in een ravijn: ………………………………………………………………

7. Leg deze moeilijke woorden zelf uit. Gebruik de context.
In de Kitskrant staan ze vet en onderstreept.
Pandemie betekent: ………………………………………………………………………………………………………………………
Doneren is: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………

8. Internetopdracht
Van 7 tot 11 september vindt de ‘Week van de Geletterdheid’ plaats. We geven dan aandacht aan
mensen die niet kunnen lezen. Onder de affiche lees je: Surf naar: www.ikbenmee.be
OPDRACHT: Volg dit stappenplan en vind het antwoord.
1. Surf eens naar die website.
2. Kies rechts het groene vak en klik op ‘Wie niet mee is, is gezien’.
3. Scroll naar onder in het stukje ‘De campagne’ en zoek het antwoord op deze vraag:
Hoeveel procent (%) van de Belgische bevolking gebruikt het internet NIET?
………………………………….. %

