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Gelukkig nieuwjaar 

  

Vorige week vierden we Oud & Nieuw. Het oude jaar 2020 maakte plaats voor het 

jaar 2021. In Europa gebeurt dat op 31 december om 12 uur in de nacht. Dan 

wensen we elkaar een ‘Gelukkig Nieuwjaar’. We hopen dat het een goed jaar wordt 

voor iedereen. Een jaar waarin we gezond en tevreden kunnen zijn.  

Nieuwjaar wordt gevierd in alle landen, in december of op een ander moment. In Iran 

en Afghanistan wordt Noroez gevierd in het voorjaar. Ook in China begint het nieuwe 

jaar in de lente. En het islamitisch nieuwjaar Muharram valt in 2021 in de zomer. 

Over de hele wereld vieren mensen hun nieuwjaarsfeest samen met familie en 

vrienden. Ze eten speciale gerechten. En ze doen iets bijzonders om het jaar te 

beginnen.  

In Nederland eten de mensen oliebollen. Ze steken vuurwerk af. En als je aan de 

kust woont kan je meedoen met de nieuwjaarsduik: een sprong in de ijskoude zee. 

Hoe vier jij het nieuwe jaar? Schrijf een paar zinnen 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Gebruiken voor een goed begin 

 

Je eerste bezoeker in het nieuwe jaar brengt geluk. Laat hem of haar wel met de 

rechtervoet het huis binnenstappen. 

Eet 12 druiven als de klok 12 slaat. Bij elke slag een druif. 

Doe een wens, schrijf hem op en verbrand het papier. 

Draag rode kleren, dat brengt geluk. 

Eet ronde dingen, dat maakt je rijk. 

Strooi zout op de drempel van je voordeur, dat brengt vrede. 

 

 

 

Woorden met nieuw 

Nieuws – vernieuwen – benieuwd – opnieuw – nieuwsgierig - vernieuwing - 

nieuwtje 

 

 

Heb je het examen gehaald? Dat is goed  ____________ ! 

Ik heb deze vrucht nog nooit gegeten. Ik ben  _______________ hoe hij smaakt. 

Volg je het  ______________op televisie of kijk je op internet? 

 

Vertel eens over je reis, we zijn ____________________ naar je verhalen. 
 

De gemeente gaat deze straat _____________________ . Er komen andere tegels 

en er worden stoplichten gezet op de hoek. 

Niet elke _____________ is een verbetering. 

 

De taart is mislukt. Ik maak hem ________________ . 

 

 



Songtekst 
Opnieuw / Stef Bos 

https://www.youtube.com/watch?v=OtCv1U4xYps 

 

Gooi de ramen open 

Laat de wereld binnen 

De winter geeft zich over en de lente kan beginnen 

Streep door het verleden, toekomst aan het woord 

De strijd die is gestreden 

De gebeden zijn verhoord 

En ik kijk niet om, blijf niet staan 

En ik begin van voor af aan 

De zon komt op. De dag breekt aan 

Ik begin, ik begin van voor af aan   = opnieuw 

Ik begin van voor af aan 

Er is nog niets verloren ook al is er veel vergaan          = langzaam verdwijnen 

Maar ik zie daar in de verte torens van de stad al staan 

En het is niet ver meer lopen en het is een rechte weg 

De poorten staan al open en de tafels staan gedekt           met borden en bestek 

En ik kijk niet op, blijf niet staan 

En ik begin van voor af aan 

De zon komt op. De dag breekt aan   de dag begint 

Ik begin, ik begin van voor af aan 

Ik begin van voor af aan 

 

 

                              

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtCv1U4xYps


Nieuws lezen 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tóch een vuurwerkshow met Oud en Nieuw (maar dan elektrisch) 

Donderdag, 24 december, 10:36 

 

Dit jaar is er een verbod op vuurwerk in Nederland vanwege Corona. De regering 

is bang dat het te druk wordt op straat. Maar er komt toch een show tijdens de 

jaarwisseling. Daarvoor worden geen vuurpijlen gebruikt, maar hoge lichten en 

veel muziek. De show is helemaal elektrisch. 

Namaak vuurwerk 

De makers bedachten een show waarbij ze meer dan 10.000 lampen gebruiken. 

Zo'n grote show, waarbij er vuurwerk wordt nagemaakt, is er over de hele wereld 

nog nooit geweest. 

We proberen eigenlijk voor het eerst met licht vuurwerk te maken, zegt één van 

de ontwerpers. 

Het elektrische vuurwerk zal worden 'afgestoken' in het voetbal stadion in 

Amsterdam. Door corona kan er geen publiek bij zijn. Op televisie is de show 

voor iedereen te volgen. 

Kindershow 

Niet alleen om middernacht zullen de lampen knipperen en de knallen uit de 

speakers komen. Eerder op de avond is er een speciale kindershow. Bij die show 

wordt ook gezongen en gedanst. En daarvoor zijn kinderen van een dansschool 

uitgenodigd 

Er wordt hard gewerkt aan de vuurwerkshow. Hoe het daarmee gaat, zie je in deze 

video 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2361898-toch-een-vuurwerkshow-met-oud-en-nieuw-maar-dan-elektrisch.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2361898-toch-een-vuurwerkshow-met-oud-en-nieuw-maar-dan-elektrisch.html


Goede voornemens  = plannen; iets wat je echt wil doen 

    

Veel mensen bedenken iets goeds voor het nieuwe jaar. Iets om te gaan doen. Of 

juist iets om mee te stoppen. Ze willen meer gaan sporten of minder televisie kijken. 

Heb jij een goed voornemen? 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 
 

                

Werkwoorden  

 
komen / weten / beginnen / duren / gaan / horen 
 

Ik _______ op tijd. 

________ jij hoe laat het is? 

We ____________ pas met de maaltijd als jij er bent. 

De les begint om 14 uur en _________ tot 16 uur. 

De tijd __________ voorbij. 

____________  jullie de torenklok slaan? 

 
 

 

Spreekwoorden  

Er is niets nieuws onder de zon   = alles is al eerder gedaan of gezien 

Geen nieuws is goed nieuws   = zolang je niets hoort is alles goed 

Hij wil het wiel opnieuw uitvinden  =  hij doet dubbel werk 

Dat is een nieuwsgierig aagje   =  iemand die alles wil weten 
 
Het gaat als een lopend vuurtje  =  een nieuwtje wordt heel snel bekend  
 
 
 
 



 

   

 
Tot volgende week!  
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