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1. Te vroeg wakker
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Gedaan met slapen’ op pag. 2.
• Motivatie

Het is nu volop winter, maar aan het weer is dat niet te
merken. Het is al weken erg zacht voor de tijd van het
jaar en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar in de natuur.
Er zijn al heel wat dieren actief die normaal gezien nog
in winterslaap zouden moeten zijn. Voorlopig is dat niet
problematisch. Als we deze winter nog een vorstperiode
krijgen, wordt het wel problematisch. De hogere
temperatuur hangt samen met de klimaatverandering.
Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd hiervan
bewust te maken. De werkbladen kunnen gebruikt worden
in een les Actualiteit of Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
- De leerlingen leggen het verband tussen
klimaatopwarming en winterslaap uit.
- De lln. weten dat het problematisch kan zijn wanneer
dieren te vroeg ontwaken uit hun winterslaap.
- De lln. kennen enkele nuttige weetjes in verband met de
winterslaap.
- De lln. geven enkele tips om de klimaatverandering tegen
te gaan.
- De lln. zijn bereid zich in te zetten bij de paddenoverzet.

• Werkwijze
- Instap: noteer op het bord:
Klimaatopwarming  Winterslaap. Laat de leerlingen
in groepjes van 4 bespreken wat het verband is tussen deze
2 begrippen. Neem het onderwerp daarna klassikaal op en
leg uit dat veel dieren te snel uit hun winterslaap ontwaken
omwille van de temperatuurstijging op aarde.
- Kern: Bekijk klassikaal dit filmpje:
www.youtube.com/watch?v=RSgJSZqUqMU. Stel daarna
deze vragen aan de klas: Welke dieren, die normaal
in winterslaap zijn in januari, zijn al wakker? (kikkers,
salamanders, egels en vleermuizen) Hoe komt dat? (door
het warme weer) Wanneer ontwaken de dieren normaal
uit hun winterslaap? (rond 15 februari) Is het erg dat ze te
vroeg wakker worden? (Dat wordt een probleem als het de

komende weken weer zou vriezen.) Wat kan jij doen om te 
helpen? (De klimaatopwarming tegengaan!) Lees vervolgens 
klassikaal het artikel ‘Gedaan met slapen’ op pag. 1. De 
leerlingen lossen in duo’s de vragen op de werkbladen op. 
Nadien volgt een klassikale bespreking.
- Slot: Er zijn al meldingen van platgereden padden. Zij
waren veel te vroeg aan hun jaarlijkse trek begonnen, omdat
ze te snel ontwaakt zijn uit hun winterslaap. Surf naar deze
website en help met de hele klas mee aan een bestaande
actie of start zelf een actie om de padden te helpen.
www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/ik_wil_
meehelpen

2. Europese Culturele Hoofdsteden
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuwe Culturele Hoofdsteden’ op

pag. 3.
• Motivatie

Cultuur is dat wat een volk zijn eigenheid geeft. Omdat de
Europese landen elkaar en elkaars cultuur beter zouden
leren kennen, werd het initiatief van de Europese Culturele
Hoofdsteden in het leven geroepen. De Europese Raad duidt
voor elk jaar 1 tot 3 Culturele Hoofdsteden van Europa
aan. Dat is een grote eer voor de gekozen steden. Om hun
kandidatuur kracht bij te zetten, hebben ze op voorhand
een dossier opgesteld. In de aanloop naar ‘hun’ jaar zijn er
in de steden heel wat opknapwerken en voorbereidingen. In
het verleden kregen al 4 Belgische steden de titel Culturele
Hoofdstad. Verschillende steden in ons land bereiden zich
nu voor om verkozen te worden voor het jaar 2030. In deze
les staan Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde + Geschiedenis)
en Taal, begrijpend lezen centraal.

• Doelstellingen
- De leerlingen lezen een tekst aandachtig.
- De lln. benoemen landen en hoofdsteden van de Europese
Unie.
- De lln. benoemen culturele elementen in verschillende
landen.
- De lln. beantwoorden vragen bij een gelezen artikel.

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-fi le met een nieuwsartikel.
Beurtelings een artikel uit de Kits-krant en een volledig nieuw artikel. 
Surf naar www.kits.be en voer de webcode van de laatste Kits-krant in.

Uitgewerkte lessuggesties



 - De lln. zoeken informatie op internet op. 
 - De lln. kunnen tabellen aflezen en invullen. 
• Werkwijze

- Instap: Oefen met de leerlingen de landen en hoofdsteden 
van Europa. Dat kan via deze link:
www.topomania.net/map/Landen%20en%20
Hoofdsteden%20van%20Europa%20%28deel%201%29 

 Vraag de leerlingen in welke landen/steden ze al geweest 
zijn en wat hen van die plaats(en) bijgebleven is. Vraag 
vooral naar de culturele zaken die belangrijk zijn in die 
steden. Je kan het hebben over gebouwen, monumenten, 
eten en drinken, optredens, gewoontes ... Hierna lossen de 
leerlingen de eerste 3 opdrachten van de werkbladen op. 
- Kern: De leerlingen lezen individueel het artikel ‘Nieuwe 
Culturele Hoofdsteden’ op pag. 3 van Kits. Bespreek 
klassikaal wat ze gelezen hebben. Verklaar de moeilijke 
woorden. Vervolgens lossen de leerlingen de vierde 
opdracht op. Dat kan individueel of in duo’s. Ze zoeken 
de informatie voor vragen c. en f. op internet op. Dit kan 
via https://nl.wikipedia.org/wiki/Culturele_hoofdstad_
van_Europa. Verbeter daarna alle vragen van opdracht 4 
klassikaal. 
- Slot: Verdeel de klas in kleine groepjes. De ene helft van

 de klas maakt lapbooks met culturele informatie over 
Gent, de andere helft maakt lapbooks over Kortrijk.  
Hier vind je meer informatie over lapbooks:
https://briljantonderwijs.nl/lessons/lapbook-en-vouwsels.

 Geef de leerlingen voldoende tijd voor deze opdracht. 
Nadien brengen 2 groepjes een korte voorstelling voor de 
klas. Groepjes met dezelfde stad mogen aanvullen na de 
voorstelling. Daarna wordt er gestemd. Welke stad wint in 
jullie klas? 

 Variatie: de leerlingen doen zelf voorstellen voor Belgische 
steden en werken die uit. Op die manier kan je meer 
variatie brengen in de lapbooks. 

3. Gelukkig nieuwjaar!?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuw in 2023’ op pag. 2.
• Motivatie
  Goodbye 2022, hello 2023! Een nieuw jaar brengt 

nieuwigheden met zich mee op allerlei vlakken. Aan de 
hand van het artikel en de werkbladen nemen we een 
aantal nieuwigheden onder de loep. Het gaat maar om een 
klein deeltje van alle nieuwigheden die we bij het begin van 

2023 op ons bord voorgeschoteld kregen. Daarnaast staat 
het begin van een jaar synoniem voor het uiten van goede 
voornemens en wensen. Ook daar gaan we op in. Het 
werkblad kan gebruikt worden in een les PAV of MAVO.

• Doelstellingen
 - De leerlingen halen enkele nieuwigheden van 2023 uit 

een artikel.
 - De lln. verklaren woorden uit een artikel.
 - De lln. bedenken quizvragen bij opgegeven onderwerpen.
 - De lln. geven aan wat hun goede voornemens zijn voor 

2023.
 - De lln. bedenken een wens voor 2023. 
• Werkwijze

- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
www.youtube.com/watch?v=RwP5k9To64g. Hou hierna 
een kort klasgesprek. Vraag aan de leerlingen waar, met 
wie en hoe zij nieuwjaar gevierd hebben. Hebben ze naar 
vuurwerk gekeken, vanop een afstand of heel dichtbij? Wijs 
hen op het Kits-artikel over vuurwerk op pag. 1. Informeer 
of de leerlingen weet hebben van veranderingen sinds 1 
januari 2023. Veranderingen op alle vlakken, zowel in 
binnen- als buitenland. Er zijn er heel veel, de leerlingen 
kennen er vast enkele.
- Kern: Lees het Kits-artikel ‘Nieuw in 2023’ op pag. 2 een 
eerste keer luidop voor. Achteraf noteren de leerlingen de 
nieuwigheden van 2023 bij opdracht 1. Vervolgens lezen 2 
leerlingen het artikel nogmaals luidop voor. Bij de tweede 
opdracht stellen de leerlingen zelf een verklaring van de 
gevraagde woorden op. Ze zoeken hiervoor bijkomende 
informatie op het internet. De derde opdracht wordt in 
duo’s opgelost. Eerst wordt de korte quiz gemaakt. Daarna 
bedenken de duo’s zelf quizvragen bij de 3 overblijvende 
onderwerpen. Elk duo stelt zijn vragen aan een ander 
duo, en beantwoordt de vragen van dat duo. De laatste 
2 opdrachten worden individueel opgelost en achteraf 
klassikaal besproken. Noteer de voornemens en wensen op 
een groot blad en hang ze in de klas op. 
- Slot: Je kan kort ingaan op het fenomeen voornemens. 
Wie maakt ze elk jaar, wie niet? In welke mate lukt het 
om de voornemens ook waar te maken? Indien het niet 
lukt, leidt dat tot frustraties? Zijn er fervente voor- en 
tegenstanders van goede voornemens in de klas?

 • Meer informatie
 Bekijk de nieuwigheden per sector via deze link:

www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/28/nieuw-op-1-januari/



1. Te vroeg wakker
1. winterslaap – februari – maart – winterprik – eenvoudig

– vetreserves – overleven – eitjes – afname
2. de longvis – Deze vis graaft zich in de modder in en

omhult zich met een slijmachtig vlies.
3. de poorwill – Deze vogel is familie van de nachtzwaluw.
4. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 zijn juist. – 4 is fout: Vaak overleeft

alleen de koningin de winter. – 5 is fout: Vleermuizen
houden hun winterslaap het liefst in groep. – 9 is fout:
De lichaamstemperatuur is lager tijdens de winterslaap.

5. Eet zo weinig mogelijk vlees. Ga op vakantie in eigen
land. Eet lokale seizoengroenten en -fruit. Gebruik de
fiets of het openbaar vervoer in plaats van de auto. Zet
de verwarming niet hoger dan 19°C. Koop tweedehands.

2. Europese Culturele Hoofdsteden
1. 1: Wenen / 2: Parijs / 3: Berlijn / 4: Amsterdam / 5:

Madrid / 6: Lissabon / 7: Rome
2. ja, Nederland, kaasmarkt / ja, België (Brussel),

Manneken Pis / ja, Frankrijk (Parijs), Louvre / ja, Spanje,
stierengevechten / nee, Italië, Apennijnen (gebergte) / ja,
Duitsland, lederhosen + Schuhplattler (Duitse dans)

3. Cultuur is alles wat door de mens is gemaakt (zoals
kunst en gebouwen en kledij) of door de mens is bedacht
(zoals wetten, theorieën en godsdienst). Cultuur staat
daarmee tegenover natuur, die is ontstaan zonder
ingrijpen van de mens.

4. a. 2023 - 1985 = 38 jaar
b. Veszprém – Hongarije – Je vindt hier een van
de eerste stenen kastelen van het land, naast veel
middeleeuwse bouwwerken en smalle straatjes. In de
zomermaanden zijn er verschillende muziekfestivals. /
Elefsina – Griekenland – In de oudheid was het een heel
belangrijke plaats, omdat het heiligdom van de godin
Demeter hier stond. De restanten van de tempel liggen
nu midden in de moderne stad. Sinds 1975 is er elk jaar
in september een groot cultuurfestival ter ere van de
oud-Griekse toneelschrijver Aeschylus. / Timișoara –
Roemenië – De stad staat vol prachtige gebouwen die
aan de Oostenrijkse hoofdstad doen denken. Overal

in de stad vind je kleine groene parken. Er zijn mooie 
kathedralen en kerken, zowel orthodoxe als rooms-
katholieke. 
c. Boedapest – Athene – Boekarest
d. Antwerpen, Brussel, Brugge en Bergen
e. in 2030
f. Tallinn – Estland – 2011 / Stockholm – Zweden
– 1998 / Vilnius – Litouwen – 2009 / Kopenhagen –
Denemarken – 1996 / Athene – Griekenland – 1985 /
Dublin – Ierland – 1991 / Reykjavik – IJsland – 2000 /
Brussel – België – 2000
g. Kortrijk en Gent

3. Gelukkig nieuwjaar!?
1.  1: voor mensen in loondienst: belastingverlaging en 

loonsverhoging – 2: studenten kunnen meer werken –3: 
de factuur voor elektriciteit wordt anders berekend
– 4: vaccinatiecentra sluiten definitief – 5: perrons in 
treinstations zijn rookvrij – 6: plastic koffiecapsules 
horen in de PMD-zak – 7: Kroatië is toegetreden tot de 
euro- en de Schengenzone.

2.  a. Wanneer je werk verricht in dienst van iemand
en daarvoor een loon krijgt. – b. De kosten van 
levensonderhoud, de prijs die voor directe, dagelijkse 
behoeften betaald moet worden. – c. Een toelage 
uitgekeerd door een kinderbijslagfonds om je te 
ondersteunen bij de kosten van de opvoeding van je 
kind(eren) – d. Het opnieuw gebruiken van materialen. –
e. altijd

3.  a. 600/12= 50 euro – b. Groeipakket – c. capaciteitstarief
– d. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson
– e. eigen antwoorden

4.  – 5. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 8
1. b – 2. c – 3. b – 4. a – 5. c –
6. b – 7. c – 8. a – 9. c – 10. a

Sleutel bij de werkbladen



1. Lees de tekst.
 Vul de ontbrekende woorden in.

 Heel wat dieren ontwaken nu al uit hun  .

 Normaal gebeurt dat pas in  of  .

 Dit kan een probleem vormen wanneer er nog een  komt.

 Opnieuw in winterslaap gaan is niet zo  en de 

 van de dieren zijn dan lager. 

 De dieren die hebben een zwakke conditie, waardoor

 ze in de lente minder  leggen.

 Dat zorgt voor een  van de soort.

2. Sommige vissen houden een winterslaap.
 Welke vis zie je op de foto?

 Beschrijf hoe hij zijn winterslaap houdt.
 • Tip: https://wikikids.nl/Winterslaap

3. Een winterslaap is niet populair bij vogels.
 Vogels blijven ter plekke of vliegen naar het zuiden om te overwinteren.
 Toch is er 1 vogelsoort die een winterslaap houdt.
 Welke vogel is het en van wie is hij familie?
 • Tip: https://wikikids.nl/Winterslaap

Te vroeg wakker (1)
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4. Kleur de stellingen die juist zijn groen, en degene die fout zijn rood. 
 • Tip: https://wikikids.nl/Winterslaap

 Verbeter de foute stellingen.

5. De klimaatopwarming zorgt ervoor dat sommige dieren te vroeg ontwaken uit hun winterslaap.
 Wat kan jij doen om de klimaatopwarming tegen te gaan?
 Geef 3 tot 5 tips.

Te vroeg wakker (2)
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Als dieren in winterslaap zijn, geven ze geen lichaamsgeur af.
Dat maakt het voor roofdieren lastiger om ze te vinden.

Dieren hebben een interne biologische klok: ze voelen aan wanneer het tijd is om in winterslaap te gaan.

Sommige dieren, zoals de beer, houden een winterslaap die niet erg diep is.
Ze slapen half en kunnen steeds makkelijk wakker worden.

Bij wespen overleven de koningin en de werksters meestal de winter.

Vleermuizen overwinteren het liefst alleen in grotten of op zolders.

De eekhoorn legt isolerend materiaal in zijn hol waar hij zijn winterslaap houdt: bladeren, stro, modder.

Dieren eten veel net voor de winter, zodat ze een vetlaag hebben tijdens hun winterslaap.

In warme gebieden houden sommige dieren een zomerslaap, om aan de warmte en droogte te ontsnappen.

De lichaamstemperatuur van dieren is hoger tijdens de winterslaap. 

Sommige dieren stoppen met ademhalen tijdens hun winterslaap.

In warme gebieden houden sommige dieren een zomerslaap, om aan de warmte en droogte te ontsnappen.

© Freepik



1. Ken jij Europa? Schrijf de hoofdsteden van deze Europese landen op. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2. Wat is cultuur? Kruis aan!
 Waar vind je het? Hoe heet het? 

3. Wat is cultuur? Probeer zelf een definitie te geven. 

Europese Culturele Hoofdsteden (1)
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Cultuur?

Waar?

Naam?

Cultuur?

Waar?

Naam?



4. Lees het artikel ‘Nieuwe Culturele Hoofdsteden’ op pag. 3. 
 Beantwoord de volgende vragen. 

 a. Hoeveel jaar bestaat de traditie van Europese Culturele Hoofdsteden al? 

 b. Welke 3 steden zijn dit jaar de Europese Culturele Hoofdsteden? 

 c. Zoek het op!
 Wat zijn de echte hoofdsteden van deze landen? 

 Hongarije: 

 Griekenland: 

 Roemenië: 

 d. Welke steden in België waren al eens Europese Culturele Hoofdstad? 

 e. In welk jaar is België opnieuw aan de beurt? 

 f. Zoek op! In welk jaar waren deze steden Culturele Hoofdstad?

 g. In het artikel worden 2 Belgische steden genoemd die een dossier opstellen voor het jaar 2030. Welke?

Europese Culturele Hoofdsteden (2)
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Stad: 

Land:

Stad: 

Land:

Stad: 

Land:

Weetje: Weetje: Weetje: 

Culturele Hoofdstad Land Jaar

Tallinn

Stockholm

Vilnius

Kopenhagen

Athene

Dublin

Reykjavik

Brussel
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Gelukkig nieuwjaar!? (1)

1. In het artikel is sprake van 7 nieuwigheden in 2023.
  Kan jij ze heel kort opsommen en in het schema zetten?

2. Verklaar deze woorden uit het artikel.
 Je mag gebruik maken van het internet.

 a. Loondienst: 

 b. Levensduurte: 

 c. Kindergeld: 

 d. Recycleren: 

 e. Steevast: 

3. Quiztime – Los de quizvragen op en bedenk er zelf ook enkele.
 a. Elke persoon in loondienst houdt na de belastingverlaging meer over.
 Hoeveel bedraagt dit per maand? 

 b. Het kindergeld kennen we nu ook onder een andere naam. Welke naam? 
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 c. Om de factuur voor elektriciteit op te stellen, wordt er vanaf nu, naast het verbruik, ook rekening gehouden
 met de hoeveelheid elektriciteit die tegelijk verbruikt wordt. Dat is nieuw. Hoe heet dit nieuwe tarief?

 d. Ken je de namen van de producenten van de coronavaccins die in België verdeeld werden nog?
 Er zijn er vier.

P   M 
A   J 

 e. Over 4 van de 7 nieuwigheden in 2023 heb je een vraag gekregen.
 Kan jij een quizvraag bedenken voor de overige 3 nieuwigheden?

4. Zoals elk jaar zijn er nieuwigheden op het vlak van wetten en regels.
 Een nieuw jaar zet de meeste mensen ook aan om goede voornemens te maken.
 Welke voornemens heb jij gemaakt?
 Als je er nog geen hebt, bedenk er dan nu 1 of 2.

5. Wensen. Je mag 1 wens uitspreken.
 Wat is jouw wens en naar wie is hij gericht?

Gelukkig nieuwjaar!? (2)
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 8 - Januari 2023.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Op welke ongewone locatie kunnen Mechelse studenten dit jaar samen ‘blokken’?

a. in het Ikea-restaurant
b. in het hoofdkantoor van Telenet
c. in het Rubenshuis

2. De hoeveelste Wereld Knuffeldag vieren we dit jaar?
a. de 36ste
b. de 37ste
c. de 38ste

3. Welk drama vond in de oudejaarsnacht plaats in Nederland?
a. Een jong echtpaar kwam om het leven bij het afsteken van vuurwerk.
b. Een jongen van 11 jaar verloor een hand en een oog bij het afsteken van vuurwerk.
c. Een gezin van vier personen kwam om het leven bij een verkeersongeluk.

4. Wat is geen nieuwigheid in 2023?
a. Werknemers hebben geen ziektebriefje meer nodig voor een ziekteperiode van één tot drie dagen.
b. Er mag niet meer gerookt worden op de perrons van Belgische treinstations.
c. Studenten mogen meer werken: tot 600 uren per jaar.

5. Welke bewering over de Gentse straatnaamborden is juist?
a. Tussen 2009 en 2023 zijn er 150 naamborden met een vrouwennaam bijgekomen.
b. Honorine Destroper en Celie Robbe geven hun naam aan een park.
c. Van alle straatnaamborden met een eigennaam heeft bijna 80 procent een mannennaam.

6. Waarom zijn mensen met een beperking boos op de Vlaamse overheid?
a. Er wordt te weinig geld uitgetrokken voor aangepaste woningen en auto’s.
b. Het duurt lang tegen dat ze de beloofde budgetten krijgen, en die zijn bovendien gehalveerd.
c. Er wordt te weinig vooruitgang geboekt bij de creatie van aangepast werk.

7. Welke Belgische steden waren al eens Culturele Hoofdstad van Europa?
a. Antwerpen, Brussel, Brugge en Gent
b. Antwerpen, Brugge, Bergen en Gent
c. Antwerpen, Brussel, Brugge en Bergen

8. Wat is geen reden voor de miljoenen coronabesmettingen in China momenteel?
a. Reizigers uit Europa brachten onlangs een nieuwe variant binnen, waartegen de Chinezen niet bestand zijn.
b. De heel strenge coronamaatregelen werden sinds december versoepeld en afgeschaft.
c. De Chinese bevolking is niet zo massaal gevaccineerd als de Europese.

9. Waaruit bestaat een cache?
a. een doosje met briefjes, waarvan je er eentje meeneemt
b. een heleboel SWAGS
c. een doosje met een papiertje in om je naam op te schrijven en eventueel enkele SWAGs

10. Wat is de meest milieuvriendelijke SAF?
a. SAF op basis van e-kerosine
b. SAF op basis van plantaardige olie
c. SAF op basis van biogas
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Kits Nieuwsquiz 8


