
Deze week is het koud en nat weer. Als we naar buiten gaan trekken we warme kleren aan. 
Een winterjas, handschoenen, een sjaal of een muts. En het is fijn om binnen te blijven. Door 
het Coronavirus is het nu rustig op straat. De scholen zijn dicht. Je kunt niet overal 
boodschappen doen. En je kunt niet naar de bibliotheek. Daarom blijven veel mensen thuis! 
Ze werken en leren vanuit hun huis. 

 

Nederlands oefenen 17      

Thuis 
 
 

 

Waar woon jij? In een kamer of een flat? Of in een huis met een trap? Vertel iets over de 
plek waar je woont 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Invullen  

De plaats waar je woont is je _________________ . 

Ken jij je straat, huisnummer en postcode? Dat is je ________________ . 

Ik ben geboren in Nederland. Wat is jouw _________________ ?   

En ken je de naam van de buurt waar jouw huis is?  ____________________ .  

huisadres – geboorteland - woonplaats 



Werkwoorden 

 

Thuis 

De plek waar iemand woont. 

De plek waar iemand zich prettig voelt. 

 

Spreekwoorden  

 

                                         

Het is fijn om weer thuis te zijn   Het is nergens zo goed als thuis. 

 

Samen uit samen thuis.     Als je samen ergens aan begint moet je het samen afmaken. 

Hij is van alle markten thuis.      Hij weet veel en hij is handig. 

Doe alsof je thuis bent.               Je bent op je gemak. 

Hij is er kind aan huis.                  Hij komt vaak langs. 

 

Eigen haard is goud waard.         Het is nergens zo goed als thuis. 

Het paard ruikt de stal.                Op weg naar huis steeds sneller lopen, fietsen of rijden. 

Zij is het zonnetje in huis             Zij is altijd vrolijk 

 

En ken je deze? 

Een thuiswedstrijd     _________________ 

Een huismus   _________________ 

 ben  - blijft – voelt – werkt- komt 

 

Ik wil morgen om 10 uur iets langs brengen. ________________ je dan thuis? 

Je bent verkouden. Het is beter als je thuis _______________ . 



Mijn vader is naar de markt, hij ______________ om 12 uur thuis.                   . 

Hij moet nog wennen aan zijn nieuwe flat. Hij __________________ zich nog niet thuis. 

Zij kan niet naar haar werk, daarom ______________ ze thuis. 

Vul in 

schuur, nest, lamp, tafel, tent, kast, huis, stoel, flat, bank 

_______________________ 

 ________________________ 

  ________________________ 



                                  ________________________ 

                                ________________________ 

                                           ________________________ 

 

                                                       ________________________ 

                                        ________________________ 



 ________________________ 

  ________________________ 

Een ernstig lied van BlØf 

https://www.youtube.com/watch?v=xGka452Dg9A 

Heimwee = verlangen naar thuis 

Vreemd dat ik dacht 
Dat alles mooi zou worden 
Als ik wegging 
Weg van huis 
En dat ik dan echt vrij zou zijn 
Zonder thuis 

Maar ik wist niets van jou 
En jij wist niet waarom 
En toen je het me vroeg 
Zei ik niets en dus genoeg 

Vreemd dat ik dacht 
Dat ik zou kunnen reizen 
Met een circus 
Waar alles mag 
En dat ik dan mezelf zou zijn 
Elke dag 

Maar ik wist niets van mij 
En jij wist niet waarom 
En toen je het me vroeg 
Zei ik niets en dus genoeg 

Mijn lied kan nog zo triest zijn 
Maar het troost het dwaze hart 

https://www.youtube.com/watch?v=xGka452Dg9A


Mijn hart dat brak omdat het wilde 
Maar zich vertilde aan jouw pijn  zich aan iets vertillen = iets doen dat te moeilijk is 

Vreemd dat ik hoop 
Dat alles goed zal komen 
Als ik terugga 
Terug naar huis 
Maar dat is tegen beter weten in  = van tevoren weten dat iets niet waar is 
Want ik heb heimwee voor altijd 

 

Je thuis voelen 

Een bekende dichter uit Duitsland (Christian Morgenstern) schreef:  

Je voelt je niet thuis waar je woont, maar waar ze je begrijpen. 

 

Wanneer voel jij je ergens thuis? Kan je daar iets over schrijven? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
     

Twee filmpjes 

Wonen in Senegal 

https://schooltv.nl/video/huizen-in-senegal-hoe-wonen-de-mensen-in-senegal/ 

 

Sara (12) voelt zich thuis in Nederland 

https://www.youtube.com/watch?v=tK2wuWKhsBI 

 

Tot volgende keer!  

https://schooltv.nl/video/huizen-in-senegal-hoe-wonen-de-mensen-in-senegal/
https://www.youtube.com/watch?v=tK2wuWKhsBI
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