
 

Nederlands oefenen 12      
Zomertijd!   

  
Het is nu echt zomer! De zomer in Europa begint op 21 juni, de langste dag van het 

jaar. Dit jaar was die langste dag in Nederland een dag met onweer en regenbuien. 

Het heeft zelfs gehageld. Maar daarna werd het zonnig.                                                                                                                                        

Zomertijd is een vrolijke tijd. Het is vaak lekker weer, je kunt veel buiten zijn. De 

avonden zijn lang en licht. De natuur groeit en bloeit. En veel mensen hebben vrije 

dagen of weken. Ze hebben tijd om ervan te genieten. 

  

Houd jij ook van de zomer? Wat doe je graag in dit seizoen?  

 

 

 

 

                                                Schrijf een paar woorden op 

 

 

          ______________________________________________________ 

 

         _________________________________________________________ 

 

          ________________________________________________________ 

 

        _________________________________________________________ 

 

         ________________________________________________________ 

 

          ________________________________________________________ 

 

 



Lied 

Als de zon schijnt     
Andre van Duijn 
https://www.youtube.com/watch?v=R2f8iBW9gN4 

 

Als ie boven aan de hemel staat   ie = hij (in liedjes of in een gesprek) 
Is 't net of alles beter gaat    ‘t = het (in liedjes of in een gesprek) 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
 
Iedereen komt uit z’n winterslaap   z’n = zijn  
Door die mooie rooie koperen knaap 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
 
Niemand is zich meer van kwaad bewust bewust zijn van iets = weten 
Alle narigheid wordt uitgeblust   uitblussen = vuur uit maken 
O, wat is 't leven fijn als de zon schijnt 
 
En de allergrootste pessimist pessimist = iemand met een sombere  
     blik 
Wordt een veelgevraagde humorist  humorist = iemand die grappen maakt 
O, wat is 't leven fijn als de zon schijnt 
 
Heel de wereld is een bloemtapijt 
En de buurvrouw een mooie meid 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
 
Zilveren vogels vliegen door de lucht 
Ieder drama wordt een dolle klucht  klucht = een grappig toneelstuk 
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
 
Alle ziekenhuizen raken leeg   iedereen is ineens genezen 
En de bakkersvrouw rolt door het deeg 
O, wat is 't leven fijn als de zon schijnt 
Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur 
Overal hangt zo'n zalig zoete geur 
O, wat is 't leven fijn als de zon schijnt 
 
O, wat is 't leven fijn als de zon schijnt 
 
En terrasjes zitten overvol 
Alle mensen raken uit hun bol   uit je bol = opgewonden en vrolijk 
O, wat is 't leven fijn in de zon 
 
Als de zon er toch niet was geweest 
Was er nooit een reden voor een feest 
O, wat is 't leven fijn (Als de zon schijnt) 
Als de zon schijnt (Als de zon schijnt) 
 

https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454&q=BL%C3%98F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwpT6msXMTK6uRzeIYbAL-T8rAWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiystKX-OPpAhXHy6QKHbtlAE0QMTAAegQIDRAF&sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454
https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454&q=BL%C3%98F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwpT6msXMTK6uRzeIYbAL-T8rAWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiystKX-OPpAhXHy6QKHbtlAE0QMTAAegQIDRAF&sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454
https://www.youtube.com/watch?v=R2f8iBW9gN4
https://www.youtube.com/watch?v=R2f8iBW9gN4


Als de zon schijnt (Als de zon schijnt) 
Als de zon schijnt (Als de zon schijnt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zomerzinnen: woorden invullen 

Kies uit:  

kinderen - aardbeien – licht - hoofd – warm –- soep -  buiten  

 

In de  zomervakantie hebben alle ____________ vrij van school.  

Het wordt vandaag heel ____________ , ik trek mijn zomerjurk aan.  

_________ worden ook wel eens zomerkoninkjes genoemd. Lekker zomerfruit! 

Draag een zonnehoed om je ____________ te beschermen tegen de zon. 

Koude ___________  van tomaten is een echt zomerrecept.  

Het is een heerlijke zomeravond, we zitten _____________ .  

Als het  _______________ heel fel is, draag ik een zonnebril.  

 
 

 
Uitdrukkingen 
Hartje zomer.      De warmste tijd van de zomer.   

Het zonnetje in huis.                                Iemand die een goede sfeer maakt.             

Je moet hooien als de zon schijnt.          Een goed moment niet laten voorbij gaan 

Het verdwijnt als sneeuw voor de zon.    Helemaal verdwijnen.              

Er is niets nieuws onder de zon.              Alles is al eens gezegd of gedaan. 

Hij kan de zon niet in het water zien schijnen.   Hij is jaloers als een ander iets krijgt. 

Iemand in het zonnetje zetten.               Iemand aandacht en waardering geven.   

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Als 1 ding goed gaat betekent dat niet dat 

                           alles goed zal gaan.

   



                 

 

 

 

 

 

Het wordt altijd weer beter! 

 

Lied 

‘t Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer 
Dana Winner 
https://www.youtube.com/watch?v=fjc5bzxHx0s 

 

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken Je verheugt je er op 

De koude winter wou maar eerst niet om  de winter ging maar niet voorbij 

Traag en langzaam kropen langs de weken 

Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon 

De nachten kort, de dagen lang  

De ochtend vol van vogelzang  

Het scherpe, hoge zoemen van een mug  

Dan denk je: ha, daar is ie dan  

Dit wordt minstens een zomer van een eeuw  

Maar lieve mensen, oh wat gaat 't vlug  

 

'T Is weer voorbij die mooie zomer 

Die zomer die begon zowat in mei  zowat = bijna 

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 

Maar voor je 't weet is heel die zomer 

Al weer lang voorbij 

+ 

De wereld was toen vol van licht en leven 

Van haring geur vermengd met zonnebrand haring = zoute haring, een vis die vaak  

        wordt gegeten aan het strand 

https://www.youtube.com/watch?v=fjc5bzxHx0s
https://www.youtube.com/watch?v=fjc5bzxHx0s


Een parasol om ‘t felle licht te zeven   parasol = scherm tegen de zon             

en in je kleren schuurde zacht het zand 

We speelde golf en jeu de boules  golf en jeu de boules: spelletjes met  

We zonden zalig in een stoel  een kleine bal. (Jeu de boules  

We dreven met een vlot op de rivier   komt uit het Frans) 

We werden weken lang verwend, 

maar ach aan alles komt een end,   end = einde 

nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. 

't Is weer voorbij die mooie zomer 

Die zomer die begon zowat in mei 

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 

Maar voor je 't weet is heel die zomer 

Al weer lang voorbij 

 

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen 

Ik heb 's nachts al lang weer m'n pyama aan 

Dan had je eens in juli moeten komen 

Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand 

En 's morgens vissen in de zon  

En zwemmen zover als je kon  

We voeren met een boot een end op zee  

't Is jammer dat het over ging  

't Is allemaal herinnering  

Daar doen we dan de hele winter maar weer mee  

 

't Is weer voorbij die mooie zomer 

Die zomer die begon zo wat in mei 

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen 

Maar voor je 't weet is heel die zomer 

Al weer lang voorbij   
 

 

 

  



Vertel iets over de zomer in je eigen land. Is de zomer daar anders 
dan in Nederland? 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
 

Om te lezen 

 

38 graden in Siberië: hoogste gemeten temperatuur op de 
noordpoolcirkel  

Bron: Nu.nl 
22 juni 2020  

Op de noordpoolcirkel is afgelopen zaterdag een temperatuur van 38 graden gemeten. Het 
poolgebied heeft een hittegolf. 



Het record is gemeten bij de Siberische plaats Verchojansk. Daar is de grond altijd bevroren, 
dat wordt permafrost wordt genoemd.  
Verchojansk is normaal gesproken een van de koudste plekken op aarde. In januari is het 
daar  -42 graden, in de zomer is het gemiddeld 20 graden.  
Hittegolven zijn er niet vreemd. Maar in de afgelopen maanden waren de temperaturen wel 
bijzonder hoog. Op de noordpoolcirkel was het in de maand mei 10 graden warmer dan 
gemiddeld.. 

Steeds langer warm bij de poolcirkel 
De recordtemperaturen lijken het gevolg van een hogedrukgebied dat al maanden boven 
Rusland hangt. 
Maar de temperaturen waren in de afgelopen jaren steeds vaker hoog. Die ontwikkeling past 
bij klimaatverandering. 
 
Wetenschappers denken dat het noordpoolgebied in de afgelopen dertig jaar 2 x  sneller 
opwarmt dan de rest van de wereld. Dat komt ook door het smelten van ijs.  
Het witte ijs reflecteert zonlicht, waardoor de aarde en zee minder snel opwarmen. Nu dat ijs 
verdwijnt, gaat dat effect verloren en wordt het steeds warmer.. 
Ook zijn er zorgen over de natuurlijke CO2- en methaanreserves die nu nog in de grond 
zitten. Die komen vrij als de grond niet langer permanent bevroren is. Deze broeikasgassen 
zullen op hun beurt het proces van klimaatverandering weer versnellen. 

woorden: 

hittegolf – meer dan vijf heel erg warme dagen achter elkaar 

permafrost – bodem die altijd bevroren blijft 

record – zo groot, hoog of ver was het nooit eerder 

recordtemperatuur – de hoogste temperatuur tot nu toe 

 
 

 
 
Lekker om te eten in de zomer: 

   
 

In de zomer kook je vaak andere dingen dan in de winter. Wat is jouw beste zomer 

recept? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Digitaal oefenen  

 

Op de website https://nt2taalmenu.nl/ kan je veel materiaal vinden om mee te 

oefenen. Hieronder staan een paar leesoefeningen voor verschillende niveaus.  

Ze gaan over de seizoenen. 

 

- Niveau A1 – over het klimaat: 

https://nt2taalmenu.nl/nt2-a1-lezen-tekst-8/  

- Niveau A2 – over een koud stuk op de wereld: 

https://nt2taalmenu.nl/nt2-a2-lezen-tekst-8/  

- Niveau B1 – over vakantie 

https://nt2taalmenu.nl/nt2-b1-lezen-tekst-3/  

 

 
 
 
Tot volgende week !  
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