
Naam: ………………………………………………………… 
 

 
 
Bij de Kitskrant nr. 1 van september  2022           
                              
1. Vul aan.   

Neushoorns die rollebollen in ……………………………………………………………………….……  , dat is meteen ook goed 

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

 

2. Hoe noemt men fietsen op een speciaal gebouwde ovale piste? ……………………………………………………………. 

 
3. Omkring: WAAR  of  NIET WAAR 

Slechts 3 procent van alle water op aarde is zoet water. 

 

4. Welke sector is koploper wat betreft het aantal handelszaken? …………………………………………………………….. 

 

5. Noteer de landen die het ergst werden getroffen door de bosbranden in alfabetische volgorde. 

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

 

6. Zoek de vraag.    

Wat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ? 

Dat is de tweede cd van Camille. 

                                                                                                

7. Waarom hangen gemeenten op 21 september de Vredesvlag uit? 

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

 

8. Rarara, wie of wat ben ik?  

Je kan mij huren voor 35 euro per maand. ………..………………………………………… 

 

9. Hoe spoor je een catfish op? Geef 2 acties die je kan ondernemen. 

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

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

 
10. Vul de zin aan. Op 3 september bestaat eBay precies ………………………….……… jaar. 

 



 

11. Maak een eigen passende zin met het woord ‘fenomeen’ uit het artikel ‘Waterpeil extreem laag’. 

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

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

 

12. Schrijf jouw mening op na het lezen van het artikel ‘Sportbabbel met Claire De Corte’. 

        Welke kickboksdiscipline past er wel bij jou, en welke niet? Schrijf ook op waarom. 

        WEL  ……………………………omdat ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

        NIET …………………………… omdat …….…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

13. Noteer 2 zinvolle taken die robots in de toekomst volgens jou kunnen uitvoeren bij hulp in 

thuis- of zorgsituaties.    

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

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

 

14. In welke Afrikaanse landen dragen leerlingen een schooluniform volgens het Kits-artikel? (Je mag een 

atlas gebruiken.) 

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

 

15. Bedenk een onderwerp waarvoor men in ons land een referendum zou kunnen uitschrijven. 

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

                      

  



 

 

SLEUTEL 

1-10. gewone vragen 

11-15. moeilijker vragen 

 

1. de modder – tegen insecten en het uitdrogen van de huid. 

2. baanwielrennen 

3. waar 

4. de kapperssector 

5. Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Roemenië, Spanje  

6. Wat is SOS? 

7. De gemeenten tonen hiermee dat ze voor een kernontwapening zijn. 

8. een AED-apparaat 

9. Bekijk de geschiedenis van het profiel, zoek met Google Images naar de foto van het profiel of 

vraag om een videogesprek. 

10.   27 jaar 

 

11. eigen antwoord     

12. eigen antwoord    

13. bv. een bejaarde helpen bij het eten – de ramen poetsen     

14. Kenia en Zuid-Afrika 

15. bv. aanwezigheid kernwapens in ons land 

 

 


