
Nederlands oefenen 6   

Komt er sneeuw? 

In Nederland sneeuwt het niet vaak. Maar deze week ligt overal sneeuw. In heel Nederland 
ligt een dikke witte laag. Het vriest en het is koud. De sneeuw smelt alleen overdag een 
beetje in de zon. Er wordt zout gestrooid op de weg. Sommige straten en wegen zijn al 
schoon.  

Sneeuw is lastig in het verkeer. Soms is het glad. En je kunt niet goed fietsen of rijden. 

Sneeuw is ook mooi. De wereld ziet er anders uit. Veel mensen genieten van sneeuw. Ze 

gaan wandelen, of ze maken een sneeuwpop. En kinderen gaan graag op de slee.   



 In sommige landen is een sneeuwbui heel gewoon. Elke winter valt daar veel sneeuw. Hoe 

is dat in jouw land? Schrijf een paar zinnen over de winter in jouw land 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

  

 

 

Het woordje ‘er’ 

In Nederland gebruiken we vaak ER in een zin. Dat is een klein woord. En je hoort 

het bijna niet. Maar in de Nederlandse taal is het wel belangrijk. 

 

Wanneer zeg je ‘er’?   

 

1. er is / er zijn 

Op zaterdag is er niemand.  

Op zaterdag is daar niemand. 

 

We komen langs, we zijn er om 12 uur.  

We zijn om 12 uur bij jou.  

 

Deze ‘er’ betekent: op deze plek / hier / daar 

Je kunt er gebruiken in zinnen over beweging: gaan  komen  rijden, bijvoorbeeld. 

 

Ik ga elke week naar de markt.  

Ik ga er elke week heen. 



Ik kom graag in de bibliotheek.  

Ik kom er graag. 

In het weekend rijden in Nederland minder vrachtauto’s.  

In het weekend rijden er minder vrachtauto’s.   

 

En je kunt er gebruiken in zinnen over ergens zijn. 

Er zit iemand op mijn stoel. 

Er ligt een kat op de bank. 

Er staat een man voor de deur. 

 

2. ‘er’ met een ander woord 

Bijvoorbeeld: eraan  ervan  erheen 

 

De regels voor ‘er’ hoef je niet te begrijpen.  

Je kunt ‘er’ leren gebruiken door oefenen. 

 

 

 

Invullen 

er   erheen  eraan   erop  ervan    

 

1. ______ valt niet vaak sneeuw in Nederland. 

2. Dit is een mooi park, ik wandel ______ graag. 

3. Mijn land ligt ver van Nederland. Ik reis  ______ met een vliegtuig. 

 



4. Ik eet niet veel chocola maar ik houd ______ wel van. 

5. Is dit een goed idee? Wat vind jij ______ ? 

6. Ik verheug me op de lente; ik verheug me ______ .  

7. De fiets is kapot. Je kunt  ______ niet op fietsen. 

8. Zij studeert elke dag voor het examen. Ze werkt ______ hard aan. 

9. Ik draag deze trui nooit. Heb jij ______ iets aan? 

10. Hij is laat, maar hij komt ______ . 

 

 

 

Een kort verhaal - Waarom is sneeuw wit?  

Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het gras groen, de rozen rood, 

de hemel blauw en de zon was van goud. Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over. 

De arme sneeuw besloot om aan één van de anderen een beetje kleur te vragen. 

Eerst ging hij naar de aarde: "Aarde, mag ik een beetje van jouw bruine kleur?" Maar de 

aarde sliep en antwoordde niet. 

Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: "Gras, mag ik een beetje van jouw groene 

kleur?" Maar het gras was gierig en deed alsof het niets gehoord had. 

Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte: "Roosje, alsjeblieft, geef mij een beetje van 

jouw rode kleur." Maar de roos was erg verwaand en draaide zijn hoofd af. 

 

De sneeuw probeerde het bij de hemel en riep: "Hemel, mag ik een beetje van jouw blauwe 

kleur?" Maar de hemel was veel te ver weg en hoorde de sneeuw niet. 

En zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de zon: "Zonnetje, mag ik een beetje van 

jouw gouden kleur?" Maar de zon had het veel te druk met schijnen en had geen tijd om te 

antwoorden. 

En tenslotte zag hij een kleine witte bloem aan de rand van het bos. En hij vroeg: "Wit 

bloempje, mag ik een beetje van jouw mooie kleur?" 

En de lieve bloem antwoordde: "Natuurlijk sneeuw, neem zoveel als je wilt!" 

 



Zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en vanaf dat moment was de 

sneeuw wit. 

Daarom werd deze bloem aan de rand van het bos sneeuwklokje genoemd. En nu weet je 

waarom het sneeuwklokje als enige geen last heeft van de koude sneeuw! 

 

gierig – als iemand niets wil geven of delen 

verwaand – als iemand zich beter voelt dan een ander 

bloempje – een kleine bloem 

 

 

 

 

een ernstig liedje over sneeuw 

 

Eerste sneeuw – Jan de Wilde 

https://www.youtube.com/watch?v=uEBhLaQe9p4  

 

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit   mijn 

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit 

Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit    het raam 

Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw 

 

 

M'n mama kwam naar boven, 't is tijd om op te staan 

M'n mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan 

Mama, lieve mama, kijk eens naar benee     beneden 

Ga je met me mee, in de eerste sneeuw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEBhLaQe9p4


Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken 

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen  ik  

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw 

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw 

 

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal 

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal 

En ergens in de kelder ligt toch nog die slee 

Papa moet me duwen door de eerste sneeuw 

 

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken 

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen 

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw 

'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw 

 

Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan 

Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit het raam 

M'n mama zal niet komen, m'n mama is lang dood 

Ze ligt al lang beneden, in de eerste sneeuw 

 

Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken 

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen 

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw 

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw 

In de eerste sneeuw 

In de eerste sneeuw 

In de eerste sneeuw 

In de eerste sneeuw 

 

 

 



een vrolijk filmpje over sneeuw 

https://www.youtube.com/watch?v=J-uh6MC9xDg 

Vul aan 

in de winter` - ’s winters

in de avond - ’s avonds

in de morgen - ___________

in zomer - ____________

Tot volgende keer! 

https://www.youtube.com/watch?v=J-uh6MC9xDg
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