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In de krant staat een vreemde kop.

Schaatsen op open water is dit weekend gevaarlijk 
(de Volkskrant)

DINSDAG JANUARI

* Taalblunders *

NIEUWJAAR
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Waar is het nou precies gevaarlijk om  
te schaatsen volgens deze krantenkop?    

Trek een lijntje naar het goede antwoord.

1. Welke vreemde betekenis heeft 
deze zin? 

a.  Het is gevaarlijk om te schaatsen op 
het ijs van grote wateroppervlakten, 
zoals grote meren en kanalen.

 
2. Wat wordt er eigenlijk bedoeld? b.  Het is gevaarlijk om te schaatsen op 

het water, omdat er geen ijs op ligt.

	 

	
	 

Antwoord: 1b, 2a.

Schaatsen op open water is 
dit weekend gevaarlijk



www.onzetaal.nl/www.kidsweek.nl

2019

JANUARI

WOENSDAG

Taalspelletjes

2
 t WOORDGROEPEN t 

kilo • bruin • ons • Word • PowerPoint • blond • pond • 

Excel • rood • Outlook • gram • zwart

Kijk op de achterkant voor het antwoord.

Deze twaalf woorden kun je onderverdelen in drie groepen van 
vier woorden die bij elkaar horen. Weet jij welke woorden in 
welke groep horen?
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Antwoord

pond, ons, kilo, gram v gewichten

bruin, blond, rood, zwart v natuurlijke 
haarkleuren

Word, PowerPoint, Excel, Outlook v  
computerprogramma’s



  
  
  
  

  
  

  
  

                     Spreekwoorden

DONDERDAG

Als je meer dan honderdduizend volgers op  
YouTube hebt, ... je flink aan de weg!

Welk woord moet er op de puntjes staan? 

 timmer – sta – werk
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                     Spreekwoorden
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Timmer is goed. De uitdrukking is aan de weg 

 timmeren. Dat betekent: ‘goed bezig zijn en zo steeds 

bekender worden’, ‘succes hebben’.

Aan de weg timmeren betekende eigenlijk: buiten, dus 

langs de weg, aan het timmeren (werken, klussen) 

zijn. Bijvoorbeeld: een hek om je tuin timmeren of een 

 schuurtje bouwen. 

Als je buiten (‘aan de weg’) aan het werk bent, valt dat 

natuurlijk veel meer op dan als je dat binnenshuis doet. 

De voorbijgangers denken dan: die is goed bezig!
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PUZZELEN v VIERKANTE PUZZELS

Vul in de puzzel hieronder bij 1 horizontaal hetzelfde woord in als bij 1 verticaal,  
bij 2 horizontaal hetzelfde woord als bij 2 verticaal, enzovoort.  
(Horizontaal is: van links naar rechts. Verticaal is: van boven naar beneden.)

We hebben alvast één woord ingevuld.

1. Hou op!
2. Ik … in de verte. 
3. Geen nieuwe, maar … schoenen.
4.  Langwerpige groente die bovenaan  

groen is en onderaan wit.
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Antwoorden: 1. stop; 2. tuur; 3. oude; 4. prei.
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PUZZELEN v VIERKANTE PUZZELS

En hier nog zo’n puzzel.

1.  Afkorting van de naam sinterklaas.
2.  Ik weet iets! Ik heb een …
3.  Reukorgaan.
4.  Ander woord voor experiment.
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Antwoorden: 1. sint; 2. idee; 3. neus; 4. test.



                                                                                                      
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
          LEuKE WOOrdEN
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ZATERDAG

5 6

Waarom heten indianen geen ‘Amerikanen’? 
Ze leven toch in Amerika en niet in India?

DRIEKONIN
GEN

?ZONDAGJANUARI



                                                                                    
      

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                 

www.onzetaal.nl/www.kidsweek.nl

Het komt door een foutje dat we indianen ‘indianen’ noemen. 
Want toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, dacht hij dat 
hij in India was aangekomen. En toen hij daar mensen zag, 
noemde hij ze indianen. Om verwarring te voorkomen, zijn we 
de  inwoners van India ‘Indiërs’ gaan noemen. 
In Amerika worden de indianen tegenwoordig ‘native 
 Americans’ genoemd. Dat betekent zoiets als ‘oorspronkelijke 
Amerikanen’.  

Leuke woorden
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MAANDAG

Maanmannetjes
Murat en zijn opa lopen over straat. Het is volle maan. 

Murat vraagt: ‘Opa, bestaan maanmannetjes echt?’ 
‘Natuurlijk,’ zegt opa, ‘wie denk je anders dat daar het 

licht heeft aangedaan?’

pMop 
van de dag

JANUARI
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Dichterbij

Anne zit op school. Ze heeft aardrijkskunde-les. 

De meester vraagt aan Anne: ‘Wat is dichterbij, 

Australië of de maan?’ Anne antwoordt: ‘De maan.’ 

De meester vraagt: ‘Waarom de maan?’ ‘Nou, de 

maan kun je zien en Australië niet!’

MaanEen oen die net verhuisd is loopt ’s avonds zijn 
nieuwe huis uit en ziet een lichtgevende bol. Hij 

belt aan bij de buren. Als de buurvrouw opendoet, 
vraagt hij: ‘Die lichtgevende bol daar, is dat nou de 

maan of een lantaarnpaal?’ Zegt de buurvrouw:  
‘Ik weet het niet, ik woon hier ook nog maar net.’


