
Kleine Pijl gaat op reis - 

Voor kinderen van 7 tot 10  jaar
De mama en papa van Kleine Pijl hebben nu geen vakantie. Kleine Pijl mag op bezoek bij vrienden in het
buitenland. Hij gaat naar Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Zuid-Afrika.
Daar spreken ze een andere taal. 

Zet jij de juiste, vreemde woorden naast de vetgedrukte woordjes in de tekst?

Sol – baguette – king –  bedorwe brokkie - comico – canapé – face – dormir –
stamp – chico – sauerkraut – pyjamapaard  – speck – kuchen – afdraaipad 

In  Frankrijk krijgt Kleine Pijl geen gewoon brood maar wel stokbrood ………………….. 
Dat is flink kauwen.  

Hij moet ’s avond gaan slapen……………………..  maar ze hebben geen bed meer over. 
Dan maar slapen in de zetel……………………. en dat is helemaal niet erg.

Van Frankrijk naar Spanje is eigenlijk niet zo ver. In Spanje vindt iedereen hem erg 
grappig……………………  Gelukkig hebben ze een jongetje………………………. van 
zijn leeftijd. Ze spelen samen  in de heerlijke zon………………….. 

Een Duitse vriendin neemt Kleine Pijl mee naar Duitsland. In een wegrestaurant proeft hij 
voor het eerst zuurkool ……………………… Dat  smaakt vreemd maar het is heel lekker. 
Vanaf nu eet hij ook elke morgen  spek…………… De grootmoeder bakt bijna alle dagen taarten……
……………………………Kleine Pijl verdikt zienderogen. 

Na Duitsland mag hij naar Engeland.  Kleine Pijl vraagt wie hier de koning ……………. is. 
‘Wij hebben geen koning maar  wel een koningin,’ lachen ze. Kleine Pijl trekt een gek
gezicht…………………….     Hij schrijft een brief naar huis en kleeft er een vreemde postzegel………
…….............. op. 

In augustus vliegt hij met een oom naar Zuid-Afrika. Wat vreemd, als je flink je best doet,  
kan je de taal echt wel verstaan.  Oom neemt een flinke bocht  ………………………………  
met de wagen en daar staat zo maar een zebra ………………………………………. op  de weg. 
Kleine Pijl krijgt al meteen  ruzie met het dochtertje.  Dat is pas een verwend kind  ……………………
…………………………….         Ze wil de zebra mee naar huis nemen. 
Kleine Pijl heeft een overheerlijke vakantie maar hij is toch blij als hij terug naar huis mag. 

Knutseltip 

Natuurlijke grondlagen in een pot op je kamer.
Grond bestaat uit verschillende deeltjes. Steentjes, zand, klei enz…

Verzamel grond op verschillende plaatsen in je tuin, het strand, de buren, bij opa… 
Vraag aan je mama of papa een lege, liefst doorschijnende, glazen bokaal met deksel.

Die doe je ongeveer halfvol met alle soorten grond en dan vul je de bokaal verder met gewoon kraantjeswater.
Schudt de pot en laat hem dan staan. De grond zal zich vanzelf in verschillende lagen splitsen.

De zwaarste grond zakt naar de bodem en de lichtste komt gewoon bovenop liggen.


