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Uitgewerkte lessuggesties

1. Lentekriebels!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vroege vlinders’ op pag. 1.
• Motivatie
 We ruiken het allemaal. De lente is in aantocht! Dat 

doet niet alleen veel met de mensen, ook de natuur 
ontwaakt en schiet in actie. Veel dieren ontwaken uit 
hun winterslaap. Denk maar aan padden, egels, vlinders 
… We zoomen even in op de vroege vlinders. Misschien 
zag je er al enkele rondvliegen in de (school)tuin? Dit 
werkblad sluit aan bij de vakken Wereldoriëntatie, 
Actualiteit en Nederlands. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij een 

artikel.
 - De lln. hanteren multimedia om informatie te verzamelen.
 - De lln. vertoeven in de natuur op zoek naar inspiratie om 

mee aan de slag te gaan.
 - De lln bedenken een eigen haiku.
 - De lln. tekenen een vlinder en kennen er enkele 

kenmerken van.
• Werkwijze
 - Inleiding: Start met de eerste twee opdrachten. Maak de 

leerlingen warm om samen de natuur in te gaan. Bespreek 
op voorhand de opdrachten zodat de leerlingen weten wat 
er van hen verwacht wordt. 

 - Kern: In principe kan je de leerlingen hun eigen gang laten 
gaan. Maak daarbij duidelijke afspraken. De lln. die klaar 
zijn, kunnen verder doen met de volgende drie opdrachten. 
Als leerkracht kan je tijdens deze activiteit goed observeren 
en begeleiden.

 - Slot: Laat de leerlingen hun haiku of vlinderschets 
voorstellen aan elkaar. Laat hen reflecteren over hoe ze deze 
activiteit ervaren hebben.

 Geschatte tijdsduur: min. 50 min.
• Tips
 - Zorg voor toegang tot internet.
 - Misschien kan er in de klas aan de slag gegaan worden 

met de gedichten, tijdens een les muzisch taalgebruik. Laat 
de lln. hun haiku op een creatieve manier vormgeven. Of 
laat hen eens schrijven in het zand/de aarde. Een cadeau 
voor een toevallige voorbijganger. Lichtpuntjes in tijden van 
corona!

2. Aan de slag in de tuin
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 1 en de artikels 'Mee-eters!' 

(pag. 2) en 'Kippen als tuinhulp' (pag. 3).
• Motivatie
 Veel mensen zijn vandaag de dag heel bewust bezig met 

gezond leven en eten. Het is een levenswijze die we aan 
onze kinderen moeten doorgeven. Door een schooltuin 
aan te leggen, leren de leerlingen hoe eten groeit. 
Bovendien leren ze hoe ze voor iets moeten zorgen. Zo 
mogen ze niet vergeten om water te geven of onkruid te 
wieden! Ze maken de groei van de planten mee en leren 
dat je later kunt oogsten wat je gezaaid hebt. De les sluit 
aan bij het vak Wereldoriëntatie. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten waarom mensen kiezen voor een 

moestuin.
 - De lln. benoemen (moes)tuingereedschap en kennen de 

functie ervan.
 - De lln. weten dat een moestuin goed is voor het milieu en 

je gezondheid.
 - De lln. weten dat chemische bestrijdingsmiddelen uit den 

boze zijn en geven enkele milieuvriendelijke tips.
 - De lln. zijn bereid op school een moestuin aan te leggen.
• Werkwijze
 - Instap: De leerlingen maken in groepjes van ongeveer vier 

leerlingen een woordspin over de term ‘Groene vingers’. 
Nadien vertelt elk groepje over hun woordspin aan de klas. 
(Iemand die planten en bloemen goed doet groeien, heeft 
groene vingers.)

 - Kern: Bekijk klassikaal dit filmpje: 
 https://schooltv.nl/video/hoe-begin-je-een-moestuin-

niet-te-groot-en-op-een-zonnige-plek/#q=moestuin 
 Hou dezelfde groepen van vier leerlingen aan. Geef elke 

groep vijf moestuinvragen. Deze vind je hier:  
https://www.velt.nu/vraag-antwoord/overzicht-
moestuinvragen. De leerlingen gaan op deze site op zoek 
naar de antwoorden. Wanneer iedereen klaar is, worden 
alle vragen en antwoorden klassikaal besproken.

 Lees de nodige artikels van Kits+ klassikaal. Hierna maken 
de leerlingen de werkbladen per twee. Dit wordt afgesloten 
met een klassikale bespreking/verbetering.

 - Slot: Een plastic-flessen-tuin maken. Iedere leerling 
brengt een lege petfles mee. Kijk op pag. 4 van Kits+ om te 
zien hoe je te werk moet gaan.

• Extra
 - https://moestuinkids.nl/moestuintips/zelf-

kiemgroenten-kweken/
 - https://mijnmoestuin.jouwweb.nl/quiz



3. Drama dringt door!

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Toneel en zang redden 

kinderlevens’ op pag. 1.
• Motivatie
 De gezondheidszorg in Gambia staat op een heel laag 

peil. In vergelijking met de rest van de wereld is de 
kindersterfte er zeer hoog. Onderzoekers proberen nu 
om de bevolking te sensibiliseren via toneel. Het belang 
van schoon water en veilig voedsel wordt duidelijk 
gemaakt, waardoor de ouders meer rekening gaan 
houden met voedselhygiëne. We vergelijken de situatie 
met die van België om te duiden hoe schrijnend de 
huidige situatie daar is. Een eigen educatief toneelstukje 
schrijven en opvoeren breit een interessant einde aan 
deze les.

• Doelstellingen
 - De leerlingen vatten een artikel samen aan de hand 

van een schema.
 - De lln. zoeken informatie over Gambia op het internet.
 - De lln. vergelijken gegevens van Gambia en België.
 - De lln. schrijven een toneelstuk.
 - De lln. spelen hun geschreven toneelstuk. 
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
  https://youtu.be/K_Tp-ZRrax0 Je krijgt een impressie 

van hoe er in Gambia educatief theater wordt gemaakt. 
Achteraf vraag je aan de leerlingen welke topics je nog 
allemaal kan verwerken in een educatief toneelstuk. 

 - Kern: Na het lezen van het Kits-artikel maken de 
leerlingen individueel een korte samenvatting ervan 
aan de hand van het schema. Daarna kiezen ze zelf een 
voorbeeld en dat zetten ze in een gelijkaardig schema.

 Bij de tweede opdracht werken de leerlingen in duo’s. Ze 
zetten de gevraagde gegevens in een tabel. Hierbij maken 
ze gebruik van een pc of tablet en internet. Achteraf 
wordt er gepolst naar hun conclusies en worden deze 
meegedeeld aan de rest van de klas. 

 Voor de laatste opdracht wordt de klas in kleine groepjes 
opgedeeld. Er wordt een toneelstuk geschreven waarbij 
rekening wordt gehouden met de puntjes. Dit toneelstuk 
wordt opgevoerd voor de rest van de klas. 

• Tips
 - Zorg dat de toneelstukken gefilmd worden. Enkele 

filmpjes kunnen misschien gebruikt worden op een open 
dag. Eventueel kunnen ze ook gedeeld worden op sociale 
media, mits alle leerlingen akkoord gaan. Uiteraard is 
dit geen verplichting. 

 - Zoek zelf een educatief toneelstuk dat je met de klas 
kan gaan bekijken. Ook online zijn er toneelstukken te 
vinden. Bv. www.uitgezonderd.be en  
www.pacoproducties.be

• Meer informatie
 - https://nl.wikipedia.org/wiki/Gambia_(land) 
 - https://www.stichtingkaramba.nl/over-gambia/
 - https://www.ipsnews.be/artikel/toneel-en-zang-redden-

kinderlevens-gambia 

4. Groene vingers! 

• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits+ met als thema: 

‘Moestuinieren voor iedereen!’.
• Motivatie
 Met de lente in aantocht lokt de buitenlucht. Om heel 

uiteenlopende redenen steken veel mensen de handen 
in de aarde om later zelfgekweekte groenten, kruiden 
of fruit te kunnen oogsten. Na een lange periode met 
veel meer binnenblijven dan gewoonlijk, is dit een 
welgekomen (nieuwe) uitdaging voor velen. Deze les kan 
de leerlingen motiveren om hun eerste stappen te zetten 
in het opstarten van een eigen moestuin. Dit kan gaan 
van het kweken van kruiden in een pot tot het maken 
van een grote moestuin in de achtertuin. De werkbladen 
kunnen gebruikt worden in een les PAV of Biologie. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen maken samenstellingen op basis van hun 

gekozen groente of fruit.
 - De lln. zoeken informatie op het internet. 
 - De lln. maken een tijdlijn voor hun groente of fruit.
 - De lln. maken een stappenplan om hun groente of fruit te 

kweken.
 - De lln. zoeken ecologische manieren om schadelijke 

beestjes te verwijderen.
 - De lln. zoeken een raadsel en een gepaste quote over een 

groente of fruit.
• Werkwijze
 - Instap: Lees dit gedicht voor:
 https://ipoezie.blogspot.com/2014/06/de-moestuin.html 

Informeer bij de leerlingen wie een moestuintje heeft of 
gehad heeft en wat de ervaringen hiermee zijn. 

 - Kern: De klas wordt in groepjes verdeeld, waarbij er 
rekening wordt gehouden met de eventuele ervaring die de 
leerlingen hebben met het werken in een moestuin. Deze 
leerlingen worden verdeeld over de verschillende groepen. 
De groepjes kiezen op democratische wijze een groente 
of fruit voor de aanvang van de opdrachten. Per groep 
wordt een pc voorzien, omdat er veel informatie moet 
worden opgezocht. De les is opgebouwd volgens een vast 
stramien: de leerlingen lezen een bepaald artikel uit de 
Kits +, waarna ze de bijbehorende opdracht maken. Voor 
deze opdracht moeten ze steeds uitgaan van hun gekozen 
groente of fruit. Elk groepje bundelt de opdrachten na 
afloop en presenteert ze aan de rest van de klas.

• Tips
 - Een of enkele uitgekozen stappenplannen voor het 

kweken van een groente of fruit kunnen eventueel 
gerealiseerd worden in de klas of op school.

 - De stappenplannen kunnen gebundeld worden in een 
korte gids zodat de leerlingen deze ook thuis kunnen 
raadplegen om een eigen moestuin te verwezenlijken. 

• Nuttige websites: 
 - https://www.moestuinweetjes.com/ 
 - https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-maak-ik-een-

natuurlijke-moestuin 
 - https://natuurlijkemoestuin.be/

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Lentekriebels!
1. bv. kriebels, bodemdieren, goesting, eerste bloemen, 

zon …
2. eigen antwoord
3. a. F – D – E – L – D – E – A – R – N
 b. fladderen
4. eigen antwoord
5. bv. de citroenvlinder: De mannetjes zijn felgeel en de 

vrouwtjes groenwit.

2. Aan de slag in de tuin 
1. Voor de opbrengst en voor het plezier. Je bent veel buiten 

en dat is gezond. Je beweegt veel, ook dat is gezond.
2. Bv. tomaten, bloemkool enz.
 Bv. onkruid verwijderen, oogsten enz.
3. Bv. Ja, want dan heb je verse groenten om op te eten. 

Nee, want ik heb geen groene vingers.
4. Een moestuin is niet verhard, waardoor het regenwater 

in de bodem kan dringen. Dat zorgt voor een kleinere 
kans op overstromingen en op droogte. 

5. Sommige groenten die je in de winkel vindt, worden 
bespoten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Die 
middeltjes zijn niet enkel schadelijk voor de vervelende 
diertjes, maar voor alle dieren. Ze kunnen zelfs 
schadelijk zijn voor mensen. Sommige van die middelen 
zijn ondertussen verboden. Bio groenten en fruit worden 
gekweekt zonder deze middelen.

6. schoffel: onkruid loskappen – spade: grond omwoelen + 
putten maken – hark: onkruid samenharken – 
plantschep: grond omwoelen + putten maken (klein 
tuinieren) – spitvork: grond omwoelen + aardappelen 
oogsten – snoeischaar: stengels of dikke takken 
doorknippen – handkrabber: aarde losmaken (klein 
tuinieren)

7. Aubergine = fruit. Wanneer er zaadjes in zitten, spreekt 
men van fruit.

8. Lok vogels in je tuin die verzot zijn op wormen en 
insecten. Zet kruiden in je tuin waar dieren niet van 
houden. Bv. Munt houdt knaagdieren op afstand. Raap 
slakken op en laat ze ver genoeg van je moestuin weer 
vrij in de natuur. Gebruik kippen als tuinhulp. 

9. Na het oogsten van de groenten kunnen kippen je tuin 
onkruidvrij houden. Ze eten ook allerlei kleine beestjes 
en hun eitjes op (slakken, wormen …). De mest van 
kippen bevordert de groei van planten. Kippen eten heel 
veel keukenafval op.

10. Groene vingers

3. Drama dringt door!
1. a. Probleem: Net als veel arme landen kampt Gambia 

met hoge sterftecijfers bij kinderen jonger dan vijf 
jaar. Diarree en longontsteking zijn de voornaamste 
oorzaken.

 Oplossing: Onderzoekers ontdekten een goedkoop 
hulpprogramma. Ze maakten toneelvoorstellingen. 
Die bevatten verhalen en liederen waarmee moeders 
voorgelicht werden over het belang van schoon water en 
veilig voedsel.

 Resultaat: 1. De onderzoekers stelden vast dat de 
gewoontes rond voedselhygiëne na die voorstellingen 
sterk verbeterden. / 2. En dat de ziekenhuisopnames 
daalden met 60 procent voor diarree. En met 30 
procent voor ontstekingen van de luchtwegen. / 3. Ook 
nadien bleven de moeders vasthouden aan hun nieuwe 
gewoonten.

 b. eigen antwoord
2. a. 

Gambia België

Hoofdstad Banjul Brussel

Oppervlakte 11 295 km2 30 528 km2

Aantal inwoners ± 2 174 000 ± 11 720 000

Staatsvorm Republiek Monarchie

Levensverwachting 61,44 jaar  81,8 jaar 

Belangrijkste
doodsoorzaken

- Malaria
- Ziekten door het drinken 
van vervuild water

- Hart- en vaatziekten
- Kanker
- Ziekten van het
ademhalingsstelsel

Kindersterfte per 
1 000 levendgeborenen

51,7 3,2

 b. eigen antwoord
3. eigen antwoord

4. Groene vingers!
eigen antwoorden

5. Kits Nieuwsquiz 12 
1.c – 2. b – 3. a – 4. c – 5. c
6. a – 7. c – 8. a – 9. b – 10. a 

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

Sleutel bij de werkbladen



Lentekriebels! (1)

1. Wat doet de komst van de lente met jou? 
 Ga naar buiten, kies een rustige plek uit en adem een paar keer diep in en uit.
 Snuif de lente op. Schrijf nu in de letters alles op waar je aan denkt!

2. Creatief aan de slag met woorden over de natuur.
 We schrijven een haiku.  
 Dat is een Japanse dichtvorm die de schoonheid van de natuur probeert te beschrijven. 

 Ï Hoe?
 Op de 1ste regel: 5 lettergrepen;
 op de 2de regel: 7 lettergrepen;
 op de 3de regel: 5 lettergrepen.

 Ï Voorbeeld:
 De hoogste bomen
 Zie je al van verre staan 
 Wuivend in de wind

 Ï Tips:
 -  Ga aan de slag met de woorden die je bij opdracht 1 hebt verzameld.
 -  Misschien kan je de woorden sorteren per aantal lettergrepen.
 -  Maak het jezelf niet te moeilijk, neem een pen of potlood en moedig de dichter in jou aan!

Mijn haiku: 

.........................   .........................   .........................   .........................   ......................... 

.........................   .........................   .........................   .........................   .........................   .........................   ......................... 

.........................   .........................   .........................   .........................   ......................... 



3. Even tijd voor iets anders? 
 Lees het Kits-artikel ‘Vroege vlinders’ en duid aan of de stellingen juist of fout zijn.

 a. Welke letters heb je verzameld? 

 b. Welk woord kan je hiermee vormen?

4. Ga buiten op zoek naar jouw vlinder: in de tuin, op de speelplaats, tijdens een wandeling.
 Probeer je vlinder hier te schetsen. Je mag hem zo waarheidsgetrouw mogelijk tekenen. 
 • Tip: Gebruik het internet voor enkele mooie detailfoto’s!

Lentekriebels! (2)

STELLING JUIST FOUT
De hogere temperatuur bezorgt niet alleen mensen een aangenaam gevoel.  
Ook voor veel dieren is het aangenaam. F M

De meeste vlinders overwinteren. A D
Veel vlinders brengen de winter door als eitje, rups of pop. E N
Dit is een voorbeeld van een atalanta.

L V

Een citroenvlinder heeft een misleidende naam. 
De vlinder is wit i.p.v. geel zoals veel mensen denken! B D

Vlinders die overwinteren, verschuilen zich vaak in houtstapels, struiken,  
schuurtjes of zolders.

E S

Overwinteraars hebben nood aan veel energie na de winter. A P
Overwinteraars halen hun energie uit de knoppen van de bloesems die nog  
moeten opengaan. W R

Later in de herfst zien we de vlindersoorten opduiken die als ei, rups of pop 
overwinterd hebben. T N



Lentekriebels! (3)

5. Ken je de naam van jouw vlinder uit de vorige opdracht?
 Schrijf hem op.
 Noteer 5 wist-je-datjes over jouw uniek exemplaar.
 Welkom vlinder!

 Naam: 

  

  

  

  

  



Aan de slag in de tuin (1)

1. Waarom moestuinieren mensen?

2. Is er een moestuin bij je thuis? 
 Indien ja, welke groenten/fruit/kruiden vind je er terug?
 Help jij met de taken in de moestuin? Zo ja, welke taken?

3. Indien je thuis geen moestuin hebt, zou je er dan graag één hebben?
 Waarom (niet)?

4. Een moestuin is ook goed voor het milieu.
 Kan jij dat verklaren?

5. Wat bedoelt de schrijver met ‘groenten die bespoten zijn met chemische rommel’?



FOTO NAAM FUNCTIE

Aan de slag in de tuin (2)

6. Om te tuinieren heb je gereedschap nodig.
 Benoem het gereedschap dat je hieronder ziet en geef ook de functie.



Aan de slag in de tuin (3)

7. Wat zie je op deze foto?
 Is het een groente of is het fruit?
 Hoe weet je dat?

8. Hoe kan je op een milieuvriendelijke manier vervelende diertjes uit je moestuin houden?

9.  Som vier voordelen van kippen in je (moes)tuin op.

10. Woordenzoeker
 Zoek de woorden in het kader en trek er een streep door.
 Met de overgebleven letters kan je een uitdrukking vormen.
 Veel succes!

Z N E T N A L P

T A G R O T Z S

S E A N U E A E

G V I I N G D D

O E N R E S E A

O K R A H N N P

K W E K E N S

D I U R K N O

ZAAIEN

PLANTEN

OOGST

TUIN

ZADEN

KWEKEN

HARK

SPADES

ONKRUID



Drama dringt door!
1. Dit artikel kan je samenvatten aan de hand van volgende begrippen:
 probleem – oplossing – resultaat. 
 a. Maak een samenvatting in deze vorm.

probleem

oplossing

resultaat

  b. Kies nu zelf een probleemsituatie en maak een gelijkaardig schema.



Drama dringt door!
2. Gambia is een land in Afrika waar de meesten van ons niet zo veel van afweten. 
 a. We maken een vergelijking tussen Gambia en België.
 Eerst enkele algemene gegevens en daarna enkele specifieke gegevens inzake mortaliteit.

 b. Welke conclusies kan je trekken uit de vergelijking van deze gegevens?

3. Maak nu je eigen educatief toneelstuk.
 Hou rekening met deze stappen.
 a. Kies je onderwerp. De bedoeling is dat je je klasgenoten iets aanleert a.d.h.v. dit toneelstuk. 
 b. Creëer je personages. Hoe zien ze eruit? Beschrijf zowel het uiterlijk als het innerlijk.
 c. Schets de verhaallijn. Doe dit aan de hand van tekeningen.
 d. Schrijf de dialogen neer. 
 e. Speel je toneelstuk voor de rest van de klas. 

Gambia België

Hoofdstad

Oppervlakte

Aantal inwoners

Staatsvorm

Levensverwachting

Belangrijkste
doodsoorzaken

- 
- 

- 
- 
- 

Kindersterfte per 
1 000 levendgeborenen



Groene vingers! (1)

1. Lees het artikel ‘Recordpompoen’.
 a. Pompoensoep, pompoenfrieten, pompoenbrood ... 
 Probeer minstens 3 samenstellingen te maken met jullie gekozen groente of fruit.
 Zoek eventueel op het internet.

 b. Zoek op het internet de records op van jullie groente of fruit. 

 c. Is wat jullie gekozen hebben een groente of een fruitsoort? 

2. Lees het artikel ‘Tuinieren is top!’
 a. Jullie vinden in dit artikel verschillende redenen waarom tuinieren top is.
 Discussieer over de redenen en kies er 3 uit waarom jullie zelf zouden tuinieren en zet ze in volgorde van
 belangrijkheid. (Uiteraard kan er een reden bij zitten die niet in het artikel voorkomt. Binnen jullie groepje
 moeten jullie tot een compromis komen!)

 1.

 2.

 3.

3. Lees het artikel ‘(bijna) Het jaar door’.
 a. Zet het groeiproces van jullie groente/fruit en het werk dat daarmee gepaard gaat in deze tijdlijn.
 De tijdlijn in het artikel kan je hierbij helpen, en de site die in het artikel vermeld wordt. 

4. Lees de artikels ‘Klein maar fijn’, ‘Een tuin op school’ en ‘Een plastic- flessen-tuin maken’.
 a. Maak een stappenplan om duidelijk te maken hoe je je groente/fruit gaat kweken.
 Hou rekening met ...

 K Locatie op school.

 K Waarin gaan jullie je groente/fruit kweken? (bak, volle grond, pot, iets zelf gemaakt ...)

 K Wanneer en met wat starten jullie? (zie tijdlijn vorige opdracht)

 K Taakverdeling. (Hou ook rekening met schoolvakanties!)

 K ...

januari

juli

februari

augustus

maart

september

april

oktober

mei

november

juni

december



Groene vingers! (2)

5. Lees het artikel ‘Mee-eters’.
 a. Welke mee-eters worden aangetrokken tot jullie groente of fruit?

 b. Welke mee-eters willen jullie verwijderen en welke niet?
 Geef een ecologisch vriendelijke manier waarop je deze beestjes wil verwijderen. 

6. Lees de artikels ‘Raadsels’ en ‘Moestuinmoppen’.
 a. Zoek een raadsel en/of mop die betrekking heeft op jullie groente of fruit.

 b. Sluit de opdrachtenreeks af met een leuke quote of gezegde rond jullie groente of fruit.  



Sluit aan bij de Kits-krant van 25 februari 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wanneer kunnen er versoepelingen plaatsvinden in de Belgische woonzorgcentra?
  a. Tien dagen nadat 90% van de bewoners en 70% van het zorgpersoneel één keer gevaccineerd zijn.
  b. Zodra 90% van de bewoners en 70% van het zorgpersoneel twee keer gevaccineerd zijn.
  c. Tien dagen nadat 90% van de bewoners en 70% van het zorgpersoneel twee keer gevaccineerd zijn.

2. Hoe heet de Vlaamse koepelorganisatie voor jeugdwerk?
  a. De Arteveldegroep.
  b. De Ambrassade.
  c. Waddist?

3. Hoe oud is de Heimolen uit Keerbergen?
  a. 315 jaar.
  b. 305 jaar.
  c. 295 jaar.

4. Welk gedicht is niet van Paul van Ostaijen?
  a. Melopee.
  b. Boem paukeslag.
  c. Marc groet ’s avonds de dingen.

5. Wat is geen voordeel van het vaccin dat door de firma van Chris Cardon ontwikkeld wordt?
  a. Het zal makkelijk aanpasbaar zijn aan mutaties.
  b. Het zal makkelijk te bewaren en te vervoeren zijn.
  c. Het zal heel snel klaar zijn.

6. Wat zullen de nieuwe vaste astronauten van ESA onder meer doen?
  a. Langdurige reizen naar het internationaal ruimtestation ISS maken.
  b. Korte reizen naar het internationaal ruimtestation ISS maken.
  c. Langdurige reizen naar de planeet Mars maken.

7. Onder welk pseudoniem schreef de Duitser Carl Friedrich May avonturenverhalen?
  a. Het pseudoniem Old Shatterhand. 
  b. Het pseudoniem Winnetou.
  c. Het pseudoniem Karl May. 

8. In welke categorie won de Belg Joachim Gérard de Australian Open?
  a. In de categorie rolstoeltennis enkelspel bij de mannen.
  b. In de categorie rolstoeltennis dubbelspel bij de mannen.
  c. In de categorie rolstoeltennis dubbelspel gemengd. 

9. Wanneer kan je het vogelhuisje Bird Buddy aanschaffen?
  a. Vanaf augustus 2021.
  b. Vanaf september 2021.
  c. Vanaf oktober 2021.

10. Wat gebeurt er wanneer een auto een eDrive Zone binnenrijdt?
  a. Een hybride wagen van het automerk BMW schakelt automatisch over op elektrisch rijden.
  b. Elke hybride wagen schakelt automatisch over op elektrisch rijden.
  c. Een hybride wagen van het automerk Volvo schakelt automatisch over op elektrisch rijden.
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Sluit aan bij de Kits + 3-krant van 25 februari 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welk gereedschap heb je niet nodig als je klein tuiniert?
  a. Een plantschep.
  b. Een handkrabber.
  c. Een spitvork.

2. Hoeveel weegt de zwaarste pompoen ter wereld?
  a. 1 240,5 kg.
  b. 1 024,5 kg.
  c. 994,5 kg.

3. Welke planten kan je gemakkelijk op een klein balkon kweken?
  a. Courgettes, bieslook en kerstomaatjes.
  b. Peterselie, sla en braambessen.
  c. Aardbeien, kerstomaatjes en sla.

4. Wat doet Steinerschool Koningsdale uit Ieper niet met groenten die ze te veel hebben?
  a. Verkopen op de lokale markt.
  b. Gratis weggeven aan de schoolpoort.
  c. Geven aan de kleuterjuffen, die er soep van maken.

5. Hoe kan je knaagdieren weghouden uit je moestuin?
  a. Door basilicum te planten.
  b. Door munt te planten.
  c. Door vogels naar je tuin te lokken.

6. Wat is een fijn voordeel van een volkstuintje, volgens Bie?
  a. Je ontmoet veel mensen tijdens het tuinieren.
  b. Je kan tuinieren op een stuk grond dat anders braak zou liggen.
  c. Na 20 jaar tuinieren is het stuk grond van jou.

7. Waarom is de mest van kippen goed voor je moestuin?
  a. Deze mest bevat veel stikstof en dat bevordert de groei van planten.
  b. Deze mest bevat veel zuurstof en dat bevordert de groei van planten.
  c. Deze mest bevat weinig stikstof en dat bevordert de groei van planten.

8. Wat is het bekendste museum van Nederland?
  a. Het Bijdendijks Museum.
  b. Het Rijksmuseum.
  c. Het RIJKS.

9. Wanneer kan je de eerste blaadjes van je aardappelplanten zien?
  a. Twee weken nadat je de pootaardappelen geplant hebt.
  b. Tien dagen nadat je de pootaardappelen geplant hebt.
  c. Een kleine week nadat je de pootaardappelen geplant hebt.

10. Wat heb je niet nodig om een plastic-flessen-tuin te maken?
  a. Een nietmachine.
  b. Touw.
  c. Een meetlat. 
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