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Die Aufgaben können je nach Bedarf von der Lehrkraft ausgewählt werden. 

1. Recept oliebollen 

 Wortschatzübungen 

 Text Option 1: Mithilfe des Rezeptes einen Lückentext füllen (Grammatik: 

Imperativ) 

 Text Option 2: Die Verbformen im Text in den Imperativ setzen. 

2. Spreekopdracht: über das vergangene Jahr und über Pläne für das neue Jahr 

sprechen 

3. “Jip en Janneke: Oudejaar” door Annie M.G. Schmidt 

 Wortschatzübung  

 Tekst 

4. Spreekopdracht 

 Über gute Vorsätze sprechen 

 Über Silvester sprechen 
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1. Recept: oliebollen 

Information für die Lehrkraft: 

 Der Hauptteil der Aufgabe besteht aus einem Oliebollen-Rezept, in dem die 

Verben in die Imperativform geändert werden sollen: 

o Die Schüler erhalten jeweils ein Arbeitsblatt. 

o Die Arbeitsform (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, schriftlich, mündlich) kann 

durch die Lehrkraft variiert werden.  

o Es liegen zwei Versionen des Arbeitsblattes vor:  

 Die eine Version sieht Textlücken vor, in die die Schüler die 

Verben, die in Klammern stehen, in der Imperativ-Form einfügen 

sollen.  

 In der anderen Version ist das Rezept im Fließtextform mit Verben 

in der Infinitiv-Form vorhanden. Hier müssen die Schüler den 

kompletten Text in der Imperativ-Form „neu“ schreiben.  

o Unter dem Rezept befindet sich eine Wortschatzliste 

 Dem Hauptteil der Aufgabe kann eine Wortschatz-Übung vorangestellt werden 

(siehe entsprechendes Arbeitsblätter, 2 Varianten derselben Aufgabe): 

o Bei der ersten Variante schneidet die Lehrkraft zur Vorbereitung die 

Tabelle zu Kärtchen auseinander. Sie wählt entsprechend der Schülerzahl 

Kärtchen-Paare aus. Die Aufgabe der Schüler ist dann durch Fragen (auf 

Niederländisch) „ihr“ Partnerkärtchen zu finden. Wenn die Schüler 

einander gefunden haben, stellen sie ihr Vokabelpaar den Mitschülern 

vor. (Wenn den Schülern die niederländischen Grammatik-

Bezeichnungen wie z.B. bijvoeglijk naamwoord nicht bekannt sind, 

sollten diese zu Beginn erklärt/ wiederholt werden.) 

o Bei der zweiten Variante der Wortschatz-Übung zur Vorbereitung 

erhalten die Schüler jeweils ein Arbeitsblatt und ordnen die Wörter ihren 

Bedeutungen zu. Dabei können alle das gleiche Arbeitsblatt erhalten, 

oder es kann mit den beiden Versionen dieses Arbeitsblattes gearbeitet 

werden (Der Wortschatz unterscheidet sich bei den beiden Versionen.) 

 Dem Hauptteil der Übung könnten beispielsweise folgende Aufgaben zur 

Erweiterung/ Vertiefung/ Adaption angehangen werden: 

o Die Schüler sollen das Rezept ihres Nachbarn korrigieren. 

o Die Schüler sollen ihr eigenes Lieblingsgericht als Rezept in der Imperativ-

Form formulieren.  

o Die Schüler können in Partnerarbeit Rezepte füreinander schreiben: Der 

eine Schreibt ein Rezept in der Imperativ-Form/ Infinitiv-Form, der 

andere muss es umformulieren.  

  

http://www.nachbarsprache.nl/
http://www.buurcultuur.de/


 

www.nachbarsprache.nl | www.buurcultuur.de 

oliebollen maken – woordenschat 

afkoelen 
abkühlen 

werkwoord: Iets wordt koud. Eerst is 

het warm, dan wordt het koud.  

bestrooien 
bestreuen 

werkwoord: Dat doe je bijvoorbeeld met 

hagelslag (=Schokostreusel): je doet iets 

in kleine delen over iets anders.  

de bloem 
das Mehl 

naamwoord: Dat heb je nodig om 

brood te bakken. Het wordt van 

granen (=Körner) gemaakt.   

het blokje 
der Block, das Stück 

naamwoord: Een deel, een stukje van 

iets.  

dompelen 
(ein)tauchen 

werkwoord: Een koekje in je thee doen 

en het er snel weer uithalen.  

egaal 
hier: gleichmäßig 

bijvoeglijk naamwoord: Het tegendeel 

van ongelijk/ongelijkmatig. 

gieten 
gießen 

werkwoord: Dat doe je, als je water uit 

een kan/gieter over een plant laat 

lopen en deze dan nat wordt.  

de gist 
die Hefe 

naamwoord: Door dit aan de massa 

(=Teig) toe te voegen, rijst het brood 

(het deeg wordt groter).  

glad 
glatt 

bijvoeglijk naamwoord: Een 

oppervlakte zonder bobbels. 

Bijvoorbeeld: Het ijs is …. 

de kamertemperatuur 
die Zimmertemperatur 

naamwoord: Dat zeg je, als de 

temperatuur net zo warm is als in de 

kamer. 

de kaneel 
der Zimt 

naamwoord: Het is een specerij 

(=Gewürz) die men vaak voor kerst 

gebruikt.  
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de kom 
die Schüssel 

naamwoord: Dit gebruik je vaak in de 

keuken: om je muesli, fruit, sla etc. in 

te doen.  

laten lekken 
hier: abtropfen lassen 

werkwoorden: Als nog veel water in 

iets zit, laat je het water langzaam 

eruit druppelen.  

de magnetron 
die Mikrowelle 

naamwoord: een apparaat waarmee je 

het eten verwarmt  

het mengsel 
die Masse, der Teig 

naamwoord: Dit wordt later het brood. 

Alles zit erin en je kunt het mengen.  

mengen 
mischen 

werkwoord: Dat doe je met de 

ingrediënten (=Zutaten) om er een 

mengsel van te maken.  

de pan 
der Topf, die Pfanne 

naamwoord: Je hebt het nodig om te 

koken.  

roeren 
rühren 

werkwoord: Dat kun je met de hand of 

met een apparaat doen: Je mengt de 

ingrediënten door elkaar.  

teveel 
zuviel(e) 

bijvoeglijk naamwoord: Het is iets 

meer dan je nodig hebt.  

de theedoek 
das Geschirr-/ Küchentuch 

naamwoord: Dit heb je nodig om iets 

droog te maken. Het is een doek voor 

de keuken.  

verwarmen 
erwärmen 

werkwoord: Dat doe je, als je iets 

warm maakt.  

zuinig 
sparsam 

bijvoeglijk naamwoord: Je gebruikt 

niet te veel van iets.  
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woordenschat: koken en bakken  

Wat hoort bij elkaar?  

de theedoek– de magnetron - de bloem – roeren – 

teveel – mengen– glad– afkoelen 

___________________: Dit heb je nodig om iets droog                    
.                                           te maken. Het is een doek voor de keuken. 

___________________: Een oppervlakte zonder bobbels. Bijvoorbeeld: Het ijs is ….. 

___________________: Dat doe je met de ingrëdienten om er een mengsel van te maken. 

___________________: Een apparaat waarmee je het eten verwarmt. 

___________________: Iets wordt koud. Eerst is het warm, dan wordt het koud. 

___________________: Dat heb je nodig om brood te bakken. Het wordt van granen 
        gemaakt.   

___________________: Dat kan je met de hand of met een apparaat doen: Je mengt de 
    ingrediënten door elkaar. 

 

 

 

woordenschat: koken en bakken  

Wat hoort bij elkaar?  

bestrooien  – roeren – het mengsel – de pan – gieten – het 

blok – zuinig – egaal 

___________________: Dat doe je bijvoorbeeld met hagelslag: je doet iets in kleine delen 
    over iets anders.  

___________________: Dat heb je nodig om te koken of te braden. 

___________________: Je gebruikt niet te veel van iets.  

___________________: Dat kan je met de hand of met een apparaat doen: Je mengt de 
    ingrediënten door elkaar. 

___________________: Dit wordt later het brood. Alles zit erin en je kunt het mengen. 
___________________: Het tegendeel van ongelijk/ ongelijkmatig. 

___________________: Dat doe je, als je water uit een kan/gieter over een plant laat lopen 
    en deze dan nat wordt. 
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Recept voor oliebollen 

Op Oudejaarsavond eten Nederlanders oliebollen. Het is typisch Nederlands 
eten. Wil je ook eens oliebollen maken? Vul het recept in! Gebruik de 
gebiedende wijs (imperatief). 

Bereidingswijze: 

1) ______________________ 
(schillen) de appels en 
_______________ (snijden) ze in 
kleine blokjes. 
2) _____________(verwarmen) 

de melk tot kamertemperatuur. 
3) ______________ (smelten) 
de boter in een pannetje of in de 
magnetron.  
4) _______________ (doen) de 
bloem en het zout in een grote kom.  

5) __________________ 
(mengen) de gist en de suiker met een 
beetje warme melk en ________ 
(doen) dit bij de bloem.  

6) __________________ 
(gieten) beetje voor beetje de melk 
erbij zodat een glad mengsel ontstaat.  
7) _________ (roeren) nu de 
eieren erdoor tot ze volledig in het 
deeg zijn opgenomen.  
8) ______________ (toevoegen) 
de gesmolten boter _______. Voeg 
kaneel naar smaak (niet te zuinig zijn) 
toe. ____________ (mengen) 
voorzichtig de rozijnen en de stukjes 

appel door het deeg. Verdeel het deeg over twee kommen en dek deze 
af met een warme, vochtige theedoek.  

9) ________________ (zetten) het deeg op een warme plaats en laat 
ongeveer een uur rusten. ______________ (verwarmen) de olie tot 
ongeveer 160 graden. Dompel een lepel even in de hete olie en maak 
met de lepel van het deeg kleine bergjes. Laat deze voorzichtig in de 
olie glijden.  

Recept voor 30-35 

oliebollen 

Benodigdheden: 

750 gram bloem 

1 eetlepel zout 

2 eieren 

35 gram roomboter 

10 gram gedroogde gist of 

30 gram verse gist 

750 ml melk 

3 theelepels basterdsuiker 

300 gram rozijnen 

2 kleine appels  

kaneel naar smaak 

poedersuiker 
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10) ______________ (maken) ze niet te groot en 
___________ (doen) er niet teveel tegelijk in de olie! Als de bollen niet 
uit zichzelf omdraaien, dompel ze dan een seconde onder; meestal 
draaien ze dan om.  

11) ____________ (scheppen) de oliebollen uit de pan als ze egaal bruin 
zijn. Even boven de pan uit laten lekken en dan in een schaal met 
keukenpapier leggen. 

12) ______________ (leggen) tussen elke laag oliebollen een laag 
keukenpapier. _____________ (bestrooien) de oliebollen pas met 
poedersuiker als ze voldoende afgekoeld zijn.  

13) _______________ (eten) smakelijk!  

Tip: Je kunt natuurlijk de appels en de rozijnen uit het recept weglaten als je 

neutrale oliebollen wilt bakken. 

  

Woordenlijst 

afkoelen abkühlen 

bestrooien bestreuen 

de bloem das Mehl 

het blok der Block, das Stück 

dompelen eintauchen 

egaal hier: gleichmäßig 

gieten gießen 

de gist die Hefe 

glad glatt 

de kamertemperatuur die Zimmertemperatur 

de kaneel der Zimt 

de kom die Schüssel 

laten lekken hier: abtropfen lassen 

de magnetron die Mikrowelle 

het deeg die Masse, der Teig 

mengen mischen 

de pan der Topf, die Pfanne 

roeren rühren 

teveel zuviel(e) 

de theedoek das Geschirrtuch 

verwarmen erwärmen 

zuinig sparsam 
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Recept voor oliebollen 

Op Oudejaarsavond eten Nederlanders oliebollen. Het is typisch Nederlands 
eten. Wil je ook eens oliebollen maken? Herschrijf het recept! Gebruik voor 
cursieve zinnen de gebiedende wijs (imperatief).  

 

 Bereidingswijze: 

1) De appels schillen en in kleine blokjes 
snijden. 
2) De melk tot kamertemperatuur 
verwarmen. 
3) De boter in een pannetje of in de 
magnetron smelten.  
4) De bloem en het zout in een grote 
kom doen.  
5) De gist en de suiker met een beetje 
warme melk mengen en bij de bloem 
doen.  
6) De melk beetje voor beetje erbij 
gieten zodat een glad deeg ontstaat.  
7) Nu de eieren erdoor roeren tot ze 
volledig in het deeg zijn opgenomen.  
8) De gesmolten boter toevoegen. 
Voeg kaneel naar smaak (niet te zuinig 
zijn) toe. Voorzichtig de rozijnen en de 
stukjes appel door het deeg mengen. 
Verdeel het deeg over twee kommen 
en dek deze af met een warme, 
vochtige theedoek.  
9) Het deeg op een warme plaats 
zetten en ongeveer een uur laten 
rusten. De olie tot ongeveer 160 graden 
verwarmen. Dompel een lepel even in 

de hete olie en maak met de lepel van het deeg kleine bergjes. Laat 
deze voorzichtig in de olie glijden.  

10)  Niet te groot maken en er niet teveel tegelijk in de olie doen! Als de 
bollen niet uit zichzelf omdraaien, dompel ze dan een seconde onder; 
meestal draaien ze dan om.  

11)  De oliebollen uit de pan scheppen als ze egaal bruin zijn. Even boven 
de pan uit laten lekken en dan in een schaal met keukenpapier leggen. 

Recept voor 30-35 

oliebollen 

Benodigdheden: 

750 gram bloem 

1 eetlepel zout 

2 eieren 

35 gram roomboter 

10 gram gedroogde gist of 

30 gram verse gist 

750 ml melk 

3 theelepels basterdsuiker 

300 gram rozijnen 

2 kleine appels  

kaneel naar smaak 

poedersuiker 
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12)  Tussen elke laag oliebollen een laag 
keukenpapier leggen. De oliebollen pas met poedersuiker bestrooien 
als ze voldoende afgekoeld zijn.  

13)  Smakelijk eten!  

Tip: Je kunt natuurlijk de appels en de rozijnen uit het recept weglaten als je 

neutrale oliebollen wilt bakken.  

 

 

Woordenlijst 

afkoelen abkühlen 

bestrooien bestreuen 

de bloem das Mehl 

het blok der Block, das Stück 

dompelen eintauchen 

egaal hier: gleichmäßig 

gieten gießen 

de gist die Hefe 

glad glatt 

de kamertemperatuur die Zimmertemperatur 

de kaneel der Zimt 

de kom die Schüssel 

laten lekken hier: abtropfen lassen 

de magnetron die Mikrowelle 

het deeg die Masse, der Teig 

mengen mischen 

de pan der Topf, die Pfanne 

roeren rühren 

teveel zuviel(e) 

de theedoek das Geschirrtuch 

verwarmen erwärmen 

zuinig sparsam 
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2. OUD EN NIEUW 

Thema Landeskunde oud en nieuw, Grammatik Zeitformen 

Material Kopien Arbeitsblätter 
Vorbereitung Arbeitsblatt ausdrucken 

Arbeitsform Einzelarbeit, Gruppen-/ Partnerarbeit 
 

Aufgabenstellung: 

Diese Aufgabe besteht aus mehreren Aufgabenelementen:  

 Im ersten Teil der Aufgabe überlegen die Schüler alleine: Sie formulieren je zwei Sätze zum 

vergangenen sowie zum kommenden Jahr. Dabei sollen sie auf die Verwendung der korrekten 

Zeitform achten.  

 Im zweiten Teil der Aufgabe gehen die Schüler durch den Klassenraum und befragen ihre 

Mitschüler. Sie müssen (mindestens) 4 andere Schüler nach den Dingen fragen, die sie 

aufgeschrieben haben. Diese müssen sie sich dann selbst notieren und dabei in die Personenform 

3.Person Singular umformulieren. Dabei dürfen sie nicht ihren Nachbarn/ Partner fragen.  

 Im letzten Teil der Aufgabe präsentieren die Schüler die Ergebnisse ihrer Umfrage an ihren 

Nachbarn/Partner (oder alternativ der Klasse).  

Die Lehrkraft kann die Aufgabe an den Kenntnisstand der Schüler anpassen. Dazu bieten sich folgende 

Variationen an:  

 Neben der Verwendung der „voltooide tijd“ für die Sätze zum vergangenen Jahr, kann bei den 

Sätzen zum kommenden Jahr ebenfalls der Gebrauch einer bestimmten Form vorgegeben werden, 

z.B. Zukunft mit gaan oder mit Modalverben. 

 Weiterführende Aufgaben mit der erneuten Umformulierung, der Erstellung eines Textes etc. aus 

den erfragten Sätzen sind denkbar.  
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OUD EN NIEUW  

Met „Oud en nieuw“ vieren de Nederlanders de aankomst van het nieuwe jaar. Dan denkt men 

vaak over het afgelopen en het komende jaar na… 

 

 

 

 

Wat waren leuke dingen, die je afgelopen jaar hebt gedaan? 

Afgelopen jaar ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ . 

Bovendien _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ . 

 

Wat zijn je plannen voor het komende jaar?  

Dit jaar _____________________________________________________ 

__________________________________________________________ . 

En _________________________________________________________ 

__________________________________________________________ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Hanneke heeft afgelopen jaar een fietstocht door Italië gemaakt. Dit jaar wil ze graag door 

Frankrijk fietsen. 

1) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1) Wat is afgelopen jaar het best geweest? Wat zijn je plannen voor het 

nieuwe jaar? Maak de zinnen af. Let op de juiste tijdsvorming! 

2) d 

2) Vraag nu aan vier andere personen, wat zij afgelopen jaar leuk gevonden hebben, of wat 

zij voor het komende jaar plannen. Noteer steeds de naam van de persoon. Schrijf dan 

een volledige zin met de plannen of leukste dingen.  

 

3) Presenteer nu aan je buurman, wat de andere personen je verteld 

hebben. Denk eraan, de zinnen toe te passen (indirecte rede). 
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3. Jip en Janneke: Oudejaar 

Thema Landeskunde nieuwjaar, Grammatik, Wortschatz  
Material Kopien Arbeitsblätter 

Vorbereitung Arbeitsblatt ausdrucken 
Arbeitsform  

 

Aufgabenstellung: 

Die Aufgabe besteht aus mehreren (optionalen) Bausteinen/ Aufgabenelementen: 

 Der Besprechung des Texts kann Wortschatzübung vorangestellt werden (siehe Arbeitsblatt). In der 

vorgeschlagenen Aufgabe sollen die Schüler die Wörter mit ihren Bedeutungen durch Linien 

verbinden. 

 Im Hauptteil der Aufgabenreihe wird der Text „Jip en Janneke: Oudejaar“ gelesen und besprochen. 

Dazugehörig kann voran die Information zur Autorin Annie M. G. Schmidt besprochen werden und 

so in die Kinderliteratur „Jip und Janneke“ eingeführt werden.  Im Anschluss an den Text sollen 

offen gebliebene Fragen besprochen werden. Alternativ können auch Fragen zum Text gestellt 

werden, die die Schüler mündlich oder schriftlich beantworten müssen. 

 Zur Nachbearbeitung/ Vertiefung können die Aufgaben auf dem angehängten Arbeitsblatt 

bearbeitet werden: 

o Gute Vorsätze: Die Schüler sollen gute Vorsätze für das neue Jahr formulieren. Dabei sind 

verschiedene Konstruktionen möglich, zB. mit willen/zullen/gaan/zouden/van plan zijn iets te 

doen  … 

Ik wil graag meer groenten eten. / Ik zal graag meer groenten eten. / Ik ga meer groenten 
eten. / Ik zou graag meer groenten eten. / Ik ben van plan meer groeten te eten. 
 

 Zusatzaufgabe: Jeder Schüler schreibt einen (oder zwei) gute Vorsätze auf einen Klebezettel und heftet 

ihn von innen an die Tafel. Sind alle Schüler fertig, wird die Tafel aufgeklappt und die Klasse schaut sich 

gemeinsam die Vorsätze an. Wer kann erraten, von wem welcher Zettel ist? 

Alternativ 1:  Die Schüler arbeiten in Kleingruppen (4-6 Schüler) und schreiben ihre Vorsätze verdeckt auf 

einen Zettel und legen diesen mit der Schrift nach unten in die Mitte. Dann werden die Zettel gemischt 

und umgedreht. Wer kann erraten, von wem welcher gute Vorsatz ist? Abschlussgespräch mit der 

Klasse: Jede Gruppe berichtet kurz, wer welche guten Vorsätze hat. 

Alternativ 2: Die Schüler schreiben gute Vorsätze auf einen Zettel und geben diesen an die Lehrperson. Die 

Lehrperson verteilt im Anschluss die Zettel an die Schüler und jeder muss versuchen, den Mitschüler zu 

finden, dessen Zettel mit guten Vorsätzen er hat. Abschlussgespräch mit der Klasse: Jeder berichtet, wer 

sein zugeloster Partner war und welche guten Vorsätze er hat. 

 

o Die zweite Aufgabe ist eine Mischaufgabe aus Sprechen und Schreiben. Die Lehrkraft kann 

die Aufgabe anpassen und variieren, indem sie zum Beispiel Zeitformen, bestimmte Inhalte, 

Modalverben und andere Elemente vorgibt.  
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Nieuwjaar – nieuwe woorden 

Wat hoort bij elkaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jokken 

schreien het lawaai 

schieten 

gillen 

de oudejaarsavond 

de trap 

de huiskamer 

de kus 

slaperig 

de hap 

jaloers 

verdrietig 

flunkern, schwindeln 

schläfrig 

der Kuss 

schießen 

der Bissen 

der Silvesterabend 

das Wohnzimmer 

der Lärm, der Krach  

die Treppe 

traurig 

eifersüchtig 
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Jip en Janneke: Oudejaar  

 

Buiten is het donker. En erg koud. En het is diep in de nacht. Jip ligt 

in bed. Hij slaapt. 

Maar dan ineens: Boem, boem, toet, toet! Boem! Wat is dat? Jip 

wordt wakker. Hij zit rechtop in zijn bedje. En hij wordt erg bang. Want het is zo’n lawaai. Ze 

schieten. En hij hoort een boot in de verte. En nog een. En hij hoort gillen op straat. Wat is er 

toch? En dan opeens weet Jip het weer. Het is oudejaar! Beneden zijn vader en moeder. En 

tante Truus. Die vieren oudejaar. Hij hoort ze lachen.  

Jip komt uit zijn bed. En hij gaat zachtjes de trap af. Hij loopt door de gang. En hij doet heel 

zacht de deur open. De deur van de huiskamer. Kijk, daar staat vader. Met een glas in zijn 

hand. En moeder ook. En tante ook. Ze zien Jip niet. Jip komt naar binnen.  

En dan ziet vader hem. Hij zegt: ‘Kijk dan nou. Wat doe jij hier, rakker?’ 

En moeder geeft hem een kus. En ze zegt. ‘Gelukkig nieuwjaar, Jip.’ 

‘Ik wil ook en glas met iets,’ zegt Jip. 

‘Jij krijgt een appelbol,’ zegt tante Truus. ‘Kom maar gauw op mijn schoot zitten.’ 

Jip is heel slaperig. Maar hij vindt het zo fijn. Hij eet zijn appelbol. Met kleine hapjes. 

‘Nou ga ik met mijn auto spelen,’ zegt Jip.  

Maar vader zegt: ‘Nee Jip, nou is het genoeg geweest. Nu breng ik je in bed.’ 

Jip slaapt direct weer in.  
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En de volgende morgen komt Janneke. 

‘Gelukkig nieuwjaar’, zegt ze.  

‘Gelukkig nieuwjaar,’ zegt Jip. ‘Ik ben vannacht 

opgeweest.’ 

‘Niet waar,’ zegt Janneke.  

‘Ja,’ zegt Jip. ‘Ik mocht opblijven tot twaalf uur.’ 

‘Je jokt,’ zegt Janneke. 

‘Ik jok niet,’ zegt Jip.  

Maar moeder zegt: ‘Jip is om zeven uur naar bed 

gegaan. Gewoon. Maar hij is om twaalf uur beneden 

geweest. Heel even. Hè Jip?’ 

‘Ja,’ zegt Jip. ‘En ik heb een appelbol gehad. En ik heb 

het knallen gehoord.’ 

En Janneke is jaloers. Want zij heeft geslapen. De hele nacht. En ze heeft geen knal 

gehoord. ‘Ik vind het gemeen,’ zegt ze. ‘Ik wil ook knallen horen.’ 

Maar Jips moeder zegt: ‘Ik heb nog een appelbol voor je bewaard, Janneke. En wees maar 

niet verdrietig. Je zult nog genoeg knallen horen in je leven.’ 

 

(Bron: Annie M. G. Schmidt: Jip en Janneke. Bloemen plukken en andere verhalen. Querido, 2008.)   

Annie M.G. Schmidt is een beroemde Nederlandse schrijfster. Ze schreef niet alleen maar 

voor kinderen, maar ze schreef toch veel voor en over kinderen. Dat komt, omdat zij kinderen 

zo eerlijk vindt. Ze schreef bijvoorbeeld de verhalen over Dikkertje Dap en Het Beertje 

Pippeloentje. Nederlandse en Vlaamse kinderen groeien op met de verhalen van Annie 

Schmidt.  

Heel bekend zijn ook “Jip en Janneke”. Jip en Janneke zijn korte verhaaltjes over een jongen en 

een meisje die naast elkaar wonen. Ze hebben altijd leuke ideetjes en ondervinden veel 

avontuurtjes.  
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4. Oudejaar 

 

Goede voornemens: Wat heb je voor goede voornemens voor het nieuwe jaar?  

Voorbeeld: Ik wil graag meer sporten. of Ik wil graag minder tv kijken. 

Schrijf op: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Vraag aan je partner: Wat heeft hij/zij voor goede voornemens? 

 _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Oudejaarsavond:  

Wat doe jij op Oudejaarsavond?  

a. Maak notities over wat je op oudejaarsavond doet: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

b. Vraag je buurman, wat hij op oudejaarsavond doet! Vertel aan de klas. 

c. Schrijf een klein tekstje: Wat doe je op oudejaarsavond? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________ 
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