
 

Nederlands oefenen 2      
Actief !  

  
 

 

Daar zitten we dan….thuis.  
Lekker op de bank met Netflix, je smartphone of een boek?  
Bewegen is ook fijn. Om je gezond en fit te voelen. 
We mogen wel naar buiten om een frisse neus te halen. Even wandelen of fietsen. 
Ook binnen in je huis kun je bewegen of sporten.  

 
Schrijf vijf woorden op over Actief !  
Wat wil je graag doen als het weer mag?  
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 
Naar het strand  
Vul in:  de -  het -  een    
 
Het is rustig op _______ strand.  
Ik vind het fijn om buiten te zijn. _______lucht is blauw.  
_______zon schijnt en ik voel ________wind.  
Ik wandel  in _______duinen over ______ pad naar ______zee 
Ik ruik ______zee en ik hoor  ________meeuw.  
Op ______ strand loopt ________hond met zijn baasje. 
_________water van ______ zee is zout. 
________zand op ________strand is nat en hard.  
Ik wil _____ kopje koffie maar ______strandtent is gesloten 
 



 
Bekijk deze filmpjes 
 
Wandelen op het strand   
https://www.youtube.com/watch?v=vyTK-CjJH4Y 
NT2 Nederlands leren taalles  
 
Het is rustig op het strand 
https://www.youtube.com/watch?v=FD0G9P_0i0E  
Telegraaf 
 
Schrijf een kort verhaaltje over naar het strand.  
Je kunt deze vragen gebruiken: 
Wandel jij wel eens op het strand? 
Wanneer ga jij naar het strand? In de lente, de zomer, de herfst of de winter? Waarom? 
Met wie ga je naar het strand? 
Naar welk strand ga je dan? 
Zwem je ook wel eens in de zee? 
Wat vind je leuk aan het strand en de zee? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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Nieuws lezen  
 
Ga naar Lezen in tijden van Corona  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona  
ga een stukje naar beneden en klik op de Start!-krant April 2020. 
Ga helemaal naar beneden naar:  5 Sporten zonder sportschool    
Lees dit. 
 
Schrijf een paar zinnen: wat doe jij? Of heb je geen zin om te sporten? 
 
 
__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 

     
 
 
 
Wandelen met het Taalcafé  
 
Veilig ontmoeten. 
Het Taalcafé is nu gesloten. Dat is jammer! Wil je toch oefenen met Nederlands 
spreken?  
Maak een wandeling met iemand van het Taalcafé. Veilig, met 1,5 meter afstand.                         
Onderweg kunnen jullie Nederlands praten. Je kunt vertellen hoe het met jou gaat.  
Samen wandelen is fijn. En het is gezond om buiten te zijn.  

Wilt je meedoen? Stuur een bericht naar taalhuis@bplusc.nl of bel 06 33978122 
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Mee – dans- liedje  
https://www.youtube.com/watch?v=QUMygc3_JWA  
 
 

Kinderen Voor Kinderen - Bewegen is gezond 

Oh oh oh oh oh oh oh oh (2x) 
Want bewegen is gezond. 
 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links naar rechts  
we gaan van links naar rechts. 
En we klappen klappen klappen klappen op de beat net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links naar rechts  
we gaan van links naar rechts. 
En we springen springen springen springen in de lucht net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
 
Doe je knieën maar omhoog (oh oh). 
En draai je armen in het rond (oh oh). 
Zet je handen op je heupen (oh oh). 
En stamp maar lekker op de grond (oh oh). 
Doe nu je vingers op je hoofd, en move move. 
En beweeg van rechts naar links, move move. 
Maak je schouders lekker los, move move. 
En geniet van deze groove, deze groove groove. 
 
Is iedereen er klaar voor (yeah yeah). 
Oké dan tellen we nu af. 
Ooooh, 5,6,7 en. 
 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links naar rechts we gaan 
van links naar rechts. 
En we klappen klappen klappen klappen op de beat net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links naar rechts we gaan 
van links naar rechts. 
En we springen springen springen springen in de lucht net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
 
1 is maar alleen, dus doe maar mee. 
2 zijn jij en ik, dus doe maar mee. 
3 word al gezellig, doe maar mee. 
4 maakt meer plezier, dus doe maar mee. 
 
Is iedereen er klaar voor (yeah yeah). 
Oké dan tellen we weer af. 
Ooooh, 5,6,7 en 8. 
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Lezen / Het zwembad  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona 
Ga naar het gratis verhaal Het zwembad.  
Vader gaat met zijn kinderen naar het zwembad. Daar gaat veel fout maar de 
kinderen zijn blij!  
 
Vul de werkwoorden in 
 
voetballen – springen – lezen – zwemmen – koken – fietsen – wandelen - 
dansen – tuinieren – sporten – netflixen – zingen – maken – bellen 
 
In het bos en op het strand kun je ________________________ 
Op een trampoline kun je _______________________________ 
In de zee en kun je ____________________________________ 
Een boek kun je ______________________________________ 
Op muziek kun je _____________________________________ 
In de keuken kun je lekkere dingen _______________________ 
In de tuin of op het balkon kun je _________________________ 
Muziek kun je ________________________________________  
Je vrienden kun je _____________________________________ 
In de sporthal kun je ___________________________________ 
Op het voetbalveld kun je _______________________________ 
Naar de stad kun je ____________________________________ 
Op de televisie kun je __________________________________ 
Een liedje kun je ______________________________________ 

 
Filmpjes 
 
Oefenen met Nederlandse zinnen: 
Learn Dutch: Heb je zin? / Voetbal kijken in het café 
https://www.youtube.com/watch?v=SsYLHPxFNXc 
 
Learn Dutch: Heb je zin? / Naar een restaurant 
https://www.youtube.com/watch?v=UFCQ8Z8ZpQY 
 
Thuis gymmen: 
Veel filmpjes met oefeningen die je thuis kunt doen.  
https://www.youtube.com/channel/UCq0PdPVONXlmE8xCYjyw1KA 
 

 
Tot volgende week!  
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