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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 De feestkalender

Dit eerst

1 Wat zijn belangrijke feesten in uw geboorteland?
2 Welke Nederlandse feesten kent u?

Vragen

1 Welk feest viert de school in maart?
 a Chinees nieuwjaar
 b Pasen  
 c Perzisch nieuwjaar

2 Wat doen de kinderen met Pasen?
 a Een vuur maken
 b Eieren zoeken
 c Samen eten

3 Waarom viert de school het Suikerfeest niet?
 a De school viert alleen Nederlandse feesten.
 b Het Suikerfeest is in de zomervakantie.
 c Suiker is niet goed voor de tanden.

4 Bij welk feest moeten de kinderen de school poetsen?
 a Divali
 b Kerstmis
 c Pasen

5 Hoe vieren de kinderen het Offerfeest?
 a Ze gaan een boom versieren.
 b Ze gaan een vuur maken.
 c Ze gaan samen eten.
 

a. ...
b. ...
c. ...
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  Ebi krijgt een briefje mee uit school.
  Hiba leest de brief.

De feestkalender

Op onze school zitten ongeveer 400 kinderen.
De kinderen komen uit 23 verschillende landen.
Elk land heeft zijn eigen gewoontes en cultuur.
Ook hebben de kinderen verschillende godsdiensten.

Wij vieren daarom wat vaker samen een feestje.
Zo leren de kinderen meer over elkaar.
Deze feesten zullen wij dit jaar met de kinderen vieren:

MaaND FEESt Wat gaaN WE DOEN?

Februari Chinees nieuwjaar
We gaan een draak maken en we maken lekker 
veel lawaai!

Maart Perzisch nieuwjaar We maken vuur en we gaan dansen.

april Pasen
We gaan eieren versieren, verstoppen en 
zoeken.

augustus Suikerfeest
Het suikerfeest is in de zomervakantie.
Daarom vieren we het feest niet op school.
We wensen iedereen een fijn feest.

Oktober Offerfeest We gaan samen koken en eten op school.

Oktober Divali
We vieren het feest van de lichtjes.
Maar eerst gaan we samen de school poetsen!

December Kerstmis
We gaan onze kerstboom versieren. 
We gaan zelf ballen maken.

Draak
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taken

1

Binnenkort is er een belangrijk feest.
Jal en Noor moeten veel dingen doen voor het feest.
Ze schrijven op de kalender wat ze moeten doen.
Kijk op de kalender van Jal en Noor.

OKTOBER

ma 1

Vrienden
uitnodigen

di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7

ma 8

Schaap naar 
slager

di 9 wo 10

Huis
poetsen

do 11

Huis
poetsen

vr 12

Schaap 
ophalen

za 13

Boodschappen
zo 14

Koken

ma 15

Offerfeest 

di 16

Offerfeest

wo 17

Offerfeest

do 18 vr 19 za 20 zo 21

ma 22 di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

ma 29 di 30 wo 31

1 Welk feest vieren Jal en Noor?  

2 Hoeveel dagen duurt het feest? 

3 In welke maand is het feest?  

4 Op welke dagen is het feest?  

5 Op welke dag moet Jal het schaap ophalen?    



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Welke feesten viert u elk jaar?
Wat is voor u het belangrijkste feest?
Praat hierover met iemand die niet uit uw geboorteland komt.

ken ik woord komt van

de kalender

verschillende verschillend

de landen het land

de gewoontes de gewoonte

de cultuur

de godsdiensten de godsdienst

vieren

het feestje het feest

het lawaai

het vuur

dansen

versieren

verstoppen

zoeken

wensen

koken

de lichtjes het licht
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2 Over bomen en eieren

Dit eerst

1 Wat ziet u op de plaatjes?
 Bij welke Nederlandse feesten hoort dat?

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen 

1 Wat doen veel Nederlanders met Kerstmis?
 a Ze bezoeken hun familie.
 b Ze eten eieren.
 c Ze gaan op reis.

2 Waarom was de winter vroeger zo moeilijk?
 a De mensen hadden geen familie.
 b De mensen hadden geen kerstboom.
 c De mensen hadden geen verwarming.
  
3 Welk feest vierden de mensen vroeger in maart?
 a Een feest voor de lente
 b Een feest voor de kippen
 c Kerstmis
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Over bomen en eieren

In Nederland is Kerstmis een belangrijk feest.
Veel mensen bezoeken hun familie. Ze eten samen.
Soms geven ze ook cadeautjes aan elkaar.

Maar wat vieren de mensen met Kerstmis precies?
Ze vieren de geboorte van Jezus. Kerstmis is dus een christelijk feest.
Net als Pasen. Met Pasen denken de mensen aan de dood van Jezus.

Maar waarom is er dan een kerstboom? 
En waarom zijn er zoveel eieren en kuikentjes met Pasen?
Die kerstboom en de eieren horen bij heel oude feesten.

Lang geleden vierden de mensen dat de kortste dag van het jaar voorbij was.
Dat is in december.
De winter was koud en donker.
Dat was heel moeilijk voor de mensen.
Er was nog geen verwarming en er waren geen goede lampen.
Maar de kerstboom is groen, ook in de winter.
Dat gaf de mensen hoop dat de lange winter weer voorbij zou gaan.
Daarom werden de mensen blij van de kerstboom.

In maart vierden de mensen vroeger dat de lente terug was gekomen.
De kippen leggen weer eieren en er worden weer kuikentjes geboren.
De eieren en de kuikentjes horen dus bij het lentefeest.
Daarom eten Nederlanders nu nog eieren met Pasen.

Deze tekst komt uit een boek over Nederland.
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taken

1

Lees de woorden een paar keer door.
Kijk dan op de klok.
Lees de woorden snel.
Hoe lang heeft u erover gedaan?

maar
wat
met
veel
ook
bij
soms
dus
net
koud
dood
feest
groen
blij

eten
horen
samen
geven
vieren
winter
donker
feesten
kerstmis
lampen
elkaar
precies
kortste
voorbij

gekomen
geboren
geboorte
eieren
verwarming
kuikentjes
christelijk
lentefeest
Nederland
Nederlanders

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok.
gaat het nu sneller?

Doe de oefening na een week nog een keer.
Hoe lang heeft u er nu over gedaan?

seconden

eerste keer

tweede keer

derde keer



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Houdt u van de lente, de zomer of juist van de herfst of de winter?
Welke tijd van het jaar vindt u het fijnst?
En waarom vindt u dat?

ken ik woord komt van

de bomen de boom

de eieren het ei

Kerstmis

bezoeken

de familie

samen

de cadeautjes het cadeau

de geboorte

christelijk

de kerstboom Kerstmis + de boom

lang geleden

kortste kort

voorbij

de winter

koud

donker

de verwarming

de lampen de lamp

geboren
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3 Onze bruiloft

Dit eerst 

Dit verhaal gaat over een bruiloft.
aan welke woorden denkt u dan?

Vragen

1 Wanneer zijn Jet en Kojo getrouwd?
 a gisteren
 b Vorige week
 c Vorig jaar

2 Waar zijn Jet en Kojo getrouwd?
 a In ghana
 b In Nederland
 c In ghana en in Nederland

3 Welke kleren had Jet aan in Nederland?
 a Een jurk met veel kleuren
 b Een pak
 c Een witte jurk

4 Wat was hetzelfde in ghana en in Nederland?
 a Jet had een witte jurk aan.
 b Ze gingen eten met de familie.
 c Het feest was in het gemeentehuis.

5 Hoe voelden Jet en Kojo zich op de bruiloft?
 a Ze waren bang.
 b Ze waren blij.
 c Ze waren boos.

 
  

de bruiloft
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Onze bruiloft

Wij zijn Jet van Beek en Kojo Owosu.
Kojo komt uit Ghana.
Jet komt uit Nederland.
Wij zijn vorig jaar getrouwd.
We hebben twee feesten gevierd: 
Een feest in Nederland en een feest in Ghana.

Ik (Jet) zal vertellen over het feest in Ghana.
Dat was een bijzonder feest voor mij!
Er was veel familie van Kojo.
Ze hadden mooie kleren aan, in allerlei kleuren.
Ik had ook een mooie Afrikaanse jurk aan.
Ik kreeg heel veel cadeaus.
Ik kreeg zelfs cadeaus voor mijn vader en moeder in Nederland.
Er was een man, een kapper uit de buurt.
Die was de leider van het feest.
Hij vertelde hoe Kojo en ik elkaar leerden kennen.
Alle mensen gingen klappen. 
We voelden ons zo blij!
Daarna gingen we samen eten.

Ik (Kojo) zal vertellen over het feest in Nederland.
Jet zag er zo mooi uit in haar witte jurk.
Die jurk was een verrassing voor mij.
Ik mocht die jurk niet zien voor de trouwdag.
Zelf droeg ik een pak.
We gingen naar het gemeentehuis.
Ik gaf een ring aan Jet en Jet gaf een ring aan mij.
We beloofden dat we altijd samen zullen blijven.
Toen moest ik Jet kussen, met alle mensen erbij!
Daarna was het feest.
We hadden een heel grote taart.
En we kregen cadeaus voor ons samen.
Later gingen we eten met de familie en een paar vrienden.
Het was een mooie dag voor ons. 

Jet en Kojo hebben een verhaal geschreven voor de wijkkrant.
Het verhaal gaat over hun bruiloft in ghana en in Nederland.
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taken

1

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

Jet zag er heel mooi uit in haar witte jurk.
Die jurk was een verrassing voor mij.
Ik mocht die jurk niet zien voor de trouwdag.
Zelf droeg ik een pak.
We gingen naar het gemeentehuis.
Ik gaf een ring aan Jet en Jet gaf een ring aan mij.
We beloofden dat we altijd samen zullen blijven.
toen moest ik Jet kussen! Met alle mensen erbij!
Daarna was het feest.

 2

Hoeveel woorden heeft de zin?

1 Dat was een bijzonder feest voor mij!    woorden

2 Er was veel familie van Kojo.     woorden 

3 Ze hadden mooie kleren aan in allerlei kleuren.  woorden

4 Ik had ook een mooie afrikaanse jurk aan.   woorden

5 Ik kreeg heel veel cadeaus.     woorden

Hoeveel letters heeft het woord?

1 feest         letters

2 familie        letters

3 allerlei        letters

4 jurk         letters

5 cadeaus        letters



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Bent u getrouwd? Hebt u een foto van uw bruiloft?
Laat de foto zien en vertel over de dag.

 Welke kleren had u aan?
 Welke mensen waren er?
 Wat hebt u die dag gedaan?
 Hebt u cadeaus gekregen? Welke?

Bent u niet getrouwd?
Vertel dan iets over een bruiloft waar u bij was als gast.

ken ik woord komt van

de bruiloft

getrouwd trouwen

bijzonder

allerlei

de kleuren de kleur

de kleren

droeg dragen

de jurk

de leider

blij

samen

witte wit

de verrassing

het pak

het gemeentehuis

de ring

beloofde beloven

kussen

de taart



 

16 Melkweg: Feest vieren

4  Zo word je rijk 

Dit eerst

In dit verhaal wil een man rijk worden.
Wat kan hij doen om rijk te worden?
Hebt u een goed idee?

Vragen

1 Wat heeft de man nodig om goud te krijgen?
 a Een haas
 b geld 
 c Potten

2 Hoe gaat de man naar de rivier?
 a Met de boot
 b Met de fiets
 c Met een ezel

3 Waarom krijgt de man geen goud?
 a Hij gaat op de verkeerde dag naar de rivier.
 b Hij heeft aan een haas gedacht.
 c Hij heeft geen goede potten gevonden.
  
4 Dit verhaal wil de mensen iets leren.
 Wat?
 a Het is niet goed als je te veel wilt hebben.
 b Het is niet goed om aan een haas te denken.
 c Het is niet goed om op asjoera naar de rivier te gaan.
 

a. ...
b. ...
c. ...
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Zo word je rijk

Er was eens een arme man.
Hij was vroeger een rijke man geweest, maar zijn geld was nu op.
Hij besloot hulp te gaan vragen aan een wijze man.
Hij vroeg aan de wijze man: hoe kan ik heel veel goudstukken krijgen?

De wijze man dacht lang na en zei toen:
Je hebt veel oude potten nodig. 
Daarvan maak je zoveel stukken als je maar kunt.
Dan moet je wachten tot de dag van het feest van asjoera.
Op de dag van het feest moet je naar de rivier gaan. 
Dan gooi je alle stukken van de potten in de rivier.
alle stukken zullen in goud veranderen.
Maar let op: je mag dan niet aan een haas denken!
als je aan een haas denkt, dan lukt het niet.

De man werkte hard en verzamelde veel potten.
Op de dag van het feest van asjoera nam hij zijn ezel .
Hij vulde zijn tassen met de gebroken potten en hing die op de ezel.
toen ging hij naar de rivier.
Hij dacht aan al het goud dat hij zou hebben. 
Hij zou rijk zijn!
Hij zei tegen zichzelf: ik mag niet aan een haas denken!

De man kwam bij de rivier en 
gooide de stukken van de potten 
in het water.
En hij dacht: 
ik mag nu niet aan een haas denken!
Maar o, het was al te laat: 
nu had hij er al aan gedacht.

Woedend draaide hij zich om en rende naar het huis van de wijze man.
Jouw plan is onmogelijk! Riep hij.
Hoe kan ik nu niet aan een haas denken? alles is mislukt!

De wijze man lachte.
Jouw vraag was onmogelijk, zei hij. 
Dus mijn antwoord ook.

Dit verhaal komt uit Marokko.
Het speelt op de dag van asjoera.
asjoera is een feest van de Islam. 
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taken

1

Lees de zinnen.

1 De man is arm.   Het is een arme man.
2 De man is wijs.  Het is een wijze man.
3 De man is rijk.   Het is een rijke man.
4 De man is woedend. Het is een woedende man.

2

U ziet een stuk van het verhaal.
Soms is een stukje van het woord weg.
Weet u welk woord het is?
Weet u het niet? Lees dan de tekst op bladzijde 17 nog een keer.

 
 Er was eens een arme man.
 Hij was ooit een rijke man geweest, maar zijn geld   was nu op.
 Hij besloot hulp   te gaan vragen aan een wijze man.
 Hij vroeg aan de wijze man: hoe kan ik heel veel   goudstukken krijgen?

 De wijze man dacht lang na en zei   toen:
 Je hebt veel oude potten nodig. 
 Daarvan maak  je zoveel stukken als je maar kunt.
 Dan moet je wachten tot de dag van het feest   van asjoera.
 Op de dag  van het feest moet je naar de rivier gaan. 
 Dan gooi je alle stukken van de potten in de rivier.
 alle stukken zullen in goud  veranderen.
 Maar let op: je mag dan niet   aan een haas denken!
 als je aan een haas   denkt, dan lukt het niet.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Droomt u ervan om rijk te worden?
Wat zou u willen doen als u heel rijk was?

ken ik woord komt van

rijk

arme arm

het geld

de hulp

wijze wijs

de potten de pot

de stukken het stuk

gooi gooien

de rivier

veranderen

lukt lukken

verzamelde verzamelen

het goud

de tassen de tas

gebroken breken

onmogelijk

mislukt mislukken

lachte lachen

het antwoord



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje? 

Oefening 2

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6
7

rijk
wijs
wit
samen
koud
donker
kort

alleen
arm
dom
lang
licht
warm
zwart

de jurk
de ring

de taart
dansen
koken

het vuur
de bomen

de tas
de lamp
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Oefening 3

1 Jet en Kojo zijn  .

2 Ze hebben twee keer feest  .

3 Het eerste  was in ghana.

4 De mensen droegen kleren in   kleuren.

5 Het tweede feest was in Nederland.

 Jet had een witte  aan.

6 En Kojo droeg een  .

Oefening 4

1 Noor bewaart de suiker in een mooie  .

2 Die pot is heel  .

3 Noor kreeg hem toen ze trouwde, op haar  .

4 Het was een  van haar tante.

5 Maar gisteren is de pot  .

6 Hij viel in honderd  .

Oefening 5

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

Wij hebben een kerstboom.
Het is niet goed gegaan.
Dat kan echt niet.
Dat zal ik zeker doen.
Het is koud, er ligt sneeuw.

Dat beloof ik.
Het is kerstmis.
Het is winter.
Het is mislukt.
Het is onmogelijk.

Vul in
allerlei

feest
getrouwd

gevierd
jurk
pak

bijzonder
bruiloft
cadeau

gebroken
pot

stukken

Vul in
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Oefening 6

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5

lang geleden
zoenen
sparen
met elkaar
blij

kussen
samen
vroeger
vrolijk
verzamelen

Oefening 7

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

de vraag
het water
kerstmis
de ring
de geboorte
koken

de bruiloft
de kerstboom
de baby
de rivier
het vuur
het antwoord

Oefening 8

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

de bal
de eieren
de kleren
het feest
het lawaai

aandoen
gooien
horen
versieren
vieren

Oefening 9

1 Ebi krijgt op school een  .

2 Daar staat op wanneer het  is.

3 Op de school zijn kinderen uit  landen.

4 Elk land heeft zijn eigen  .

5 Ebi is moslim. Zijn vriend Paul heeft een andere  .

cultuur
feest

godsdienst
kalender

verschillende

Vul in
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Oefening 10

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

landen
kleuren
kleren
familie
feesten

jurk, rok, broek
Nederland, China, Marokko
oma, neef, broer
nieuwjaar, pasen, suikerfeest
rood, geel, blauw

Oefening 11

1 Ebi en zijn zusje spelen  .

2 Ebi  zich achter de kast.

3 Lina moet hem  maar ze ziet hem niet.

4 Dat vindt Ebi leuk. Hij moet hard  .

5 Hiba heeft een  voor de kinderen.

6 Ze heeft een lekkere  gebakken.

Oefening 12

1 Wij drinken om 11 uur koffie. Dat is onze  .

2 Kerstmis is een  feest.

3 Met kerstmis doet Jet   in de kerstboom.

4 In maart is de winter  .

5 Het is koud. Doe jij de  aan?

Vul in
lachen
samen

taart
verrassing

verstopt
zoeken

christelijk
gewoonte

lichtjes
verwarming

voorbij

Vul in
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Oefening 13

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Van links naar rechts
1 Ik ... de bal naar jou.
2 De baas
3 Met elkaar
4 De baby is gisteren ...
5 Ik ... jou veel geluk!
6 Iets dat je altijd doet
7 Niet donker maar ...
8 Kun je het niet vinden? Je moet goed ...
9 Lukt het? Of heb je ... nodig?
10 Niet warm maar ...
11 Van goud of zilver, je draagt het om je vinger
12 Iemand die veel weet is ...

Van boven naar beneden
13 Hier moet je naartoe voor een
 rijbewijs en ook om te trouwen

geboren
gemeentehuis

gewoonte
gooi
hulp
koud
leider

licht
ring

samen
wens
wijs

zoeken
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 Oefening 14

1 Er was eens een  man.

2 Hij wilde een steen in goud  .

3 Maar dat  natuurlijk niet.

4 Dat is  .

Oefening 15

Kies het goede woord.

1 Een auto kost veel ...
 a geld
 b goud

2 Ik kan het niet alleen. Ik heb ... nodig. 
 a goud
 b hulp

3 De mooie ring is van ... gemaakt. 
 a geld
 b goud

4 Ik ... mijn jas op.
 a hang
 b kus

arme
lukt

onmogelijk
veranderen

Vul in

a. ...
b. ...
c. ...



Sleutels teksten
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tekst 1
Vragen
1 c
2 b
3 b
4 a
5 c

taken
1 Offerfeest
2 3 dagen
3 Oktober
4 Maandag, dinsdag, woensdag
5 Vrijdag 12 oktober

tekst 2
Vragen
1 a
2 c
3 a

tekst 3
Vragen
1 c
2 c
3 c
4 b
5 b

taken
2
1 7 woorden
2 6 woorden
3 8 woorden
4 8 woorden
5 5 woorden

1 5 letters
2 7 letters
3 8 letters
4 4 letters
5 7 letters

tekst 4
Vragen
1 c
2 c
3 b
4 a



Sleutels woorden 
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Oefening 1

koken   de lamp   de bomen

dansen   het vuur   de taart

de jurk   de tas    de ring   

Oefening 2
1
2
3
4
5
6
7

rijk
wijs
wit
samen
koud
donker
kort

arm
dom
zwart
alleen
warm
licht
lang

Oefening 3
1 getrouwd
2 gevierd
3 keer
4 allerlei
5 jurk
6 pak

Oefening 4
1 pot
2 bijzonder
3 bruiloft
4 cadeau
5 gebroken
6 stukken



Sleutels woorden 
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Oefening 5

1
2
3
4
5

Wij hebben een kerstboom.
Het is niet goed gegaan.
Dat kan echt niet.
Dat zal ik zeker doen.
Het is koud, er ligt sneeuw.

Het is kerstmis.
Het is mislukt. 
Het is onmogelijk. 
Dat beloof ik.
Het is winter.

Oefening 6

1
2
3
4
5

lang geleden
zoenen
sparen
met elkaar
blij

vroeger
kussen
verzamelen 
samen
vrolijk

Oefening 7

1
2
3
4
5
6

de vraag
het water
kerstmis
de ring
de geboorte
koken

het antwoord 
de rivier
de kerstboom
de bruiloft
de baby
het vuur

Oefening 8

1
2
3
4
5

de bal
de eieren
de kleren
het feest
het lawaai

gooien
versieren
aandoen
vieren
horen

Oefening 9
1 kalender
2 feest
3 verschillende
4 cultuur
5 godsdienst

Oefening 10

1
2
3
4
5

landen
kleuren
kleren
familie
feesten

Nederland, China, Marokko
rood, geel, blauw 
jurk, rok, broek
oma, neef, broer
nieuwjaar, pasen, suikerfeest
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Oefening 11
1 samen
2 verstopt
3 zoeken
4 lachen
5 verrassing
6 taart

Oefening 13

13

1 g o o i

2 l e i d e r

3 s a m e n

4 g e b o r e n

5 w e n s

6 g e w o o n t e

7 l i c h t

8 z o e k e n

9 h u l p

10 k o u d

11 r i n g

12 w ij s

Oefening 14
1 arme
2 veranderen
3 lukt
4 onmogelijk

Oefening 15
1 a
2 b
3 b
4 a

Oefening 12
1 gewoonte
2 christelijk
3 lichtjes
4 voorbij
5 verwarming
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