
Naam: ………………………………………………………… 
 

 
 
Bij de Kitskrant van 28 januari 2021 – niveau a 

                                  
1. Wat weet je over de Ocean Viking?    

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wat is de Bittle? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vul deze zinnen over het Chinees Nieuwjaar aan. 

Rood is de kleur van  …………………………..………………..,  

………………………………………..….. en  

…………………..……………………….. .      

……………………………………………………………………… moet al het 

slechte van het vorige jaar verjagen. 

 

4. Zoek de vraag.    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

Dat is een ziekelijke angst voor wie of wat je normaal geen angst mag inboezemen. 

 

5. De eerste minister van ons land is …………………………………………………….…………. . 

Frank Vandenbroucke is ………………………………………………………………………….. . 



 

6. Hoe laat is het in Chicago en in België?   

Vul jij dit tijdschema even in?       

plaats tijdstip tijdstip 

 

Chicago  

            ………  u. 

 

                  7 u. 

België  

19 u. 

 

                 …………. u. 

 

7.   Angst is een gevolg van pesten.  Geef nog 2 gevolgen van pesten.    

…………………………………………………………..…………... en …………………………………………………………………………                                                                                    

 

8.  Wie of wat is Al Gahaku?    

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………. 

 

9. Wat kostte maar liefst € 35.000?   

……………………………………………………………………………  in ……………………………………………………………………… 

        

10. Het coronavaccin leert je lichaam om ………………………………….. te maken tegen het …………………..  

En als het later besmet zou raken, dan zullen ……………………………………………………………………… 

 

 



 

OPLOSSINGEN 

1. Dat is een hulpschip dat in de Middellandse Zee migranten redt die problemen hebben met 

hun bootje. 

2. De Bittle is een robothond ter grootte van een handpalm. Hij kan rennen en balanceren als 

een echt dier. Je kan hem programmeren om geweldige trucs en moeilijke bewegingen uit 

te voeren. Je kan op je Bittle verschillende sensoren vastklikken. Zo kan je jezelf en je 

huisdier inwijden in de wereld van de kunstmatige intelligentie. 

3. geluk, rijkdom en voorspoed 

De leeuwendans 

4. Wat is een fobie? 

5. Alexander De Croo – de minister van Volksgezondheid 

6.  

plaats tijdstip tijdstip 

Chicago 12 u. 7 u. 

België 19 u. 14 u. 

7. Psychische problemen. – Vrienden worden tegen elkaar opgezet. 

8. Japanse software die een portretfoto omzet in een schilderij in heel veel verschillende 

stijlen. 

9. Een ponton voor zeehonden in Blankenberge. 

10.  antistoffen – virus  

… de antistoffen het virus meteen doden. 

 


