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kleur de kleine woorden die je helpen de tekst te begrijpen.

Aan de andere kant van de oceaan is het stormseizoen weer begonnen. Daarbij 
ontstaan soms windsnelheden van meer dan 200 km per uur. Met behulp van 
satellieten en weerstations wordt een orkaan nauwkeurig in de gaten gehouden. 
Daardoor kan men schepen tijdig waarschuwen. Wanneer een orkaan het land 
bereikt, richt hij veel schade aan. Toch leven heel wat mensen in die gevarenzone, 
omdat ze de meeste tijd van het jaar in een lekker zonnig klimaat willen leven.

oefening 

1

kies vier belangrijke woorden uit oefening 1.  
Geef de betekenis. je mag je woordenboek raadplegen.

oefening 

2

Vul aan. 
kies uit: op, naar, voor, met, tegen, in, met, van, voor.

Kies _________ kleur __________ je bord. Combineer ___________ eigen 
smaak rood _________ groen, blauw ___________ geel.
Elke kleur bevat voedingsstoffen die je beschermen _____________ ziekte en 
ouder worden. 
Hoe meer kleur, hoe meer je profiteert  ___________ die goede eigenschappen.
Zaai nu geen paniek _____________ de keuken. Een afwisselende voeding 
helpt  ____________ een gezonde levenswijze. 

oefening 

3

schrijf een of twee zinnen waarin je het woord zinvol gebruikt.

echter ________________________________________________
________________________________________________

als ________________________________________________
________________________________________________

te danken aan ________________________________________________
________________________________________________

nadat ________________________________________________
________________________________________________

oefening 

4

woord betekenis

raadpleeg je 
Alfabeestje op 
pagina 93-95.
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U vraagt mij te antwoorden. Ik hoef u 
 echter niet te zeggen waar ik was.
Als Lore nog op tijd wil zijn, zal ze zich 
moeten haasten.
Voor een groot deel heb ik mijn geluk te 
danken aan Seppe.
De taart gaat dan een halfuur in de oven, 
nadat je die even hebt voorverwarmd.
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tegen

bv.  stormseizoen  seizoen waarin vaak stormen voorkomen
orkaan buitengewoon hevige stormwind met een grote snelheid die plots van 

richting kan veranderen
 satelliet wordt in een baan rond de aarde gebracht om de aarde te observeren
weerstation  een verzameling instrumenten die het weer meten
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