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ZEG HET EENS ANDERS!

UITBREIDINGSLES
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HET KERKELIJK JAAR - DE PAASKRING
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U-les x

Veertigdagentijd:
zeg het eens anders!

Leerplandoelen
(Uit het thema ‘De Bijbel: een lange geschiedenis van bewogen mensen’) De leerlingen ontdekken de Bijbel als bron
van kerkelijk leven en van cultuur. Dat houdt in dat ze …
U – enkele Bijbelse uitdrukkingen of beelden noemen die in de dagelijkse omgangstaal leven (bv. ‘van Pontius naar
Pilatus lopen’, ‘zijn kruis dragen’, …)

Materialen
voor de leerlingen
www.

voor de leerkracht
www.

voor de klas
www.

 (eventueel de leerwerkbladen)

 kopieerblad 1: p. 4 (1 kopie)
 kopieerblad 2: p. 5 (1 kopie)
 kopieerblad 3: p. 6 (1 kopie
per groep)
 kopieerbladen 4 t.e.m. 9: p. 7
t.e.m. p. 12 (1 kopie per groep)
 kopieerbladen 10 t.e.m. 13: p. 13
t.e.m. p. 16 (1 kopie)
 (eventueel kopieerblad 14): p. 17

 www.spreekwoorden.nl

 tekenpapier (A4 of A5)
 kleurpotloden
 een fluostift

 een bijbel
 een chronometer, bel of
kookwekker
 (eventueel een cd met rustige
muziek voor tijdens het
hoekenwerk)

 prentenset: prent x
 een computer met internetverbinding
 (eventueel het woordenboek
‘Prisma Spreekwoorden
Verklaard’)

Tips
Deze uitbreidingsles sluit aan bij kernles 2 van het thema ‘Het kerkelijk jaar: de paaskring’: hdl. p. x e.v.
Als je deze les wilt visualiseren, kun je de laatste opdracht op een wit tekenblad laten maken. De tekeningen
kun je dan op het einde van de les in je klas ophangen. Je kunt ook de ingevulde groepswerkfiches een tijdje in
je klas ophangen.

Vooraf
 Print de woordkaarten van de kopieerbladen 1 en 2. Lamineer ze zodat je ze nog jaren kunt gebruiken.
 Print de rollenkaartjes van kopieerblad 3, zodat je voor elke groep kaartjes hebt voor de rolverdeling.
 Print de groepswerkfiches voor het hoekenwerk, zodat je voor elke groep een kopie hebt.
 Print de correctiesleutels van de groepswerkfiches. Lamineer ze zodat je ze nog jaren kunt gebruiken.
 Voorzie een chronometer, bel of kookwekker voor de timing van het hoekenwerk.
 Voorzie een cd met rustige muziek voor tijdens het hoekenwerk.
 Het is handig als je voor opdracht 4 een ‘Prisma-woordenboek Spreekwoorden Verklaard’ kunt voorzien.
Misschien kun je er een lenen van je collega’s of uit de bibliotheek?
 Het gebruik van de leerwerkbladen is optioneel. Maak eventueel prints op leerlingenaantal.
 Maak een kopie van kopieerblad 11, verknip het in stroken en geef elk groepje een strook.
 Leg tekenbladen klaar voor de laatste lesfase, op A4 of A5-formaat naar keuze.
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Lesverloop
Inleiding: uitdrukkingen
kopieerblad 1:
woordkaarten

Hang de woordkaarten ‘oost’, ‘west’, ‘thuis’, ‘best’ in willekeurige volgorde aan het bord.
Laat de leerlingen de vier woorden hardop lezen. Bespreek als volgt:
 Hang deze woorden in de juiste volgorde. Welke zin krijg je dan? oost west, thuis best
 Welke soort zin is dat? een uitdrukking
 Wat betekent die uitdrukking? waar je ook gaat, thuis is het nog altijd het beste.
Verdeel de leerlingen in groepen van vier. In het dagelijkse leven komen veel uitdrukkingen voor.
We kunnen die op een leuke manier leren kennen door pictionary te spelen. Kennen jullie dat
spel?

kopieerblad 2:
kaartjes met
spreekwoorden

Speel het spel. Leg de stapel kaartjes met uitdrukkingen klaar, met de tekst naar beneden.
Een leerling komt vooraan, neemt een kaartje van de stapel en leest stil wat erop staat. Hij
probeert de uitdrukking zo goed als hij kan op het bord te tekenen. Wie de uitdrukking raadt,
krijgt het kaartje. Bespreek telkens de betekenis van de uitdrukking. Misschien kent een van
de leerlingen de betekenis wel?
De groep die de meeste kaartjes kan bemachtigen, wint.
De leerlingen blijven in dezelfde groepjes zitten voor het vervolg van de les.

Uitdrukkingen in de Bijbel?
bordboek
een bijbel
prentenset: prent x

Toon de bijbel of laat de prent met de Bijbelse boekenkast zien (eventueel in het bordboek).
Introduceer het hoekenwerk. In ons dagelijks leven gebruiken we heel wat uitdrukkingen die
afkomstig zijn uit de Bijbel en uit Bijbelverhalen. In deze les gaan we daarnaar op zoek.
Voor elk groepje zijn er vier activiteiten met Bijbelse uitdrukkingen.
Groepsopdracht 1: uitdrukkingen in Bijbelverhalen
Groepsopdracht 2: Bijbels speurwerk
Groepsopdracht 3: Bijbelse cartoons
Groepsopdracht 4: Bijbelse uitdrukkingen aanvullen

kopieerblad 3:
rollenkaartjes

Vertel dat er in elke groep een verslaggever, een organisator, een materiaalmeester en een
planner moet zijn. Deel de rollenkaartjes aan de groepen uit. Overloop kort wat er van de vier
rollen verwacht wordt. Benadruk dat de leerlingen zich bij de vier opdrachten aan hun rol
moeten houden om het groepswerk vlot te laten verlopen.
Bepaal de volgorde van de hoeken voor het doorschuifsysteem.

kopieerbladen
4 t.e.m. 7:
groepswerkfiches
een chronometer
een bel
kopieerbladen
8 t.e.m. 11:
correctiesleutels

Als je de groepswerkfiches nog niet in de hoeken hebt gelegd, deel je ze nu uit.
Maak praktische afspraken voor het verloop van het hoekenwerk.
 Verdeel de taken in jullie groep: een verslaggever, een materiaalmeester, …
 Per activiteit krijg je tien minuten.
 Als je de bel hoort, komt de materiaalmeester vooraan en toont mij het ingevulde werkblad.
In ruil daarvoor krijgt hij de correctiesleutel.
 Kijk in jullie groepje samen de oefeningen goed na op basis van de correctiesleutel.
Daarna brengt de materiaalmeester mij de correctiesleutel terug.
 Als je de bel een tweede keer hoort, schuiven jullie door naar de volgende opdracht.
Neem het ingevulde werkblad mee.
De leerlingen gaan aan de slag. Houd de tijd in de gaten.
Je kunt de ingevulde groepswerkfiches een tijdje in de klas ophangen.

Veel uitdrukkingen in de Bijbel! (optionele verwerkingsfase)
leerwerkbladen

Deel de kopieën van de leerwerkbladen uit en maak samen de opdrachten.
Je kunt er ook voor kiezen om dat in de groepjes te laten invullen. Bespreek ze dan
achteraf klassikaal.
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Tot slot: een Bijbelse spreuk in beeld gebracht …
Schrijf dit geheimschrift op het bord:
12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11
Laat de leerlingen zelf ontdekken welke code ze nodig hebben om het te ontcijferen.
(1 = A; 2 = B; 3 = C; …).
(kopieerblad 14)

Je kunt er ook voor kiezen om het geheimschrift op papier te geven. Deel dan de
stroken van kopieerblad 14 uit.
De oplossing is ‘Leven als God in Frankrijk’. Schrijf dat op het bord.
 Wat betekent de uitdrukking? leven zonder zorgen met veel luxe

witte tekenbladen
(A4 of A5)
kleurpotloden

Vraag de leerlingen om hun kleurpotloden klaar te leggen en deel de tekenbladen uit.
De leerlingen mogen even brainstormen over wat ‘leven zonder zorgen en mét veel luxe’ voor
hen betekent.
Op de achterkant van het tekenblad noteren ze met potlood in enkele staakwoorden wat dat
voor hen betekent. Dan maken ze er op de voorzijde een tekening bij.
Vertel dat je de tekeningen in de klas zult ophangen.

(een cd met
rustige muziek)

Zet eventueel een rustig muziekje op als ze bezig zijn.
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oost
west
thuis
best
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Beter één vogel in de hand dan tien in de
lucht

Elke huisje heeft zijn kruisje.

VERKLARING:
Tevreden zijn met wat men heeft

VERKLARING:
Iedereen heeft wel eens met tegenslag te
maken.

Alle wegen leiden naar Rome.

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

VERKLARING:
Er zijn meerdere manieren om tot een
oplossing te komen.

VERKLARING:
Ieder doet wat hij kan.

Huizenhoog springen

Met de neus in de boter vallen

VERKLARING:
Heel, heel blij zijn

VERKLARING:
Geluk hebben

De man met de hamer

De kastanjes voor iemand uit het vuur
halen

VERKLARING:
Een inzinking tijdens een intense bezigheid of activiteit, zoals bv. bij het sporten

VERKLARING:
Voor iemand het gevaarlijke of moeilijke
werk doen

De rotte appels uit de mand halen

De kat uit de boom kijken

VERKLARING:
De minder goede mensen eruit halen

VERKLARING:
Afwachten

De kat bij de melk zetten

De kat de bel aanbinden

VERKLARING:
Iemand in verleiding brengen

VERKLARING:
Een moeilijke situatie bespreken

Het zonnetje in huis zijn

Haast en spoed zijn zelden goed.

VERKLARING:
Altijd goedgezind zijn

VERKLARING:
Als je te snel werkt, maak je fouten

Dat staat als een paal boven water.
VERKLARING:
Dat is zeker waar.
Dat is een absolute zekerheid.

Uitbreidingsles x
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Ik ben de MATERIAALMEESTER.

Ik ben de PLANNER.

Ik ben de BEMIDDELAAR.

Ik ben de VERSLAGGEVER.

88

Ik ben de ORGANISATOR.
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Groepswerk: opdracht 1 (blad 1 van 3)
Datum:
Namen:

Uitdrukkingen in Bijbelverhalen
MATERIAAL:

4 Bijbelverhalen: p. 8 en 9
fluostift

Aan de slag!
1 Lees het eerste verhaal voor.
2 Zoek samen wat de Bijbelse uitdrukking in dit verhaal zou zijn.
De verslaggever duidt die aan met fluo.
3 Doe hetzelfde met de drie andere verhalen.
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Groepswerk: opdracht 1 (blad 2 van 3)
De verloren zoon
Jezus vertelde een verhaal:
‘Er was eens een vader met twee grote zonen. De oudste deed altijd wat hem gezegd werd
en werkte voor zijn vader. Maar de jongste wilde de wereld zien. Hij vroeg zijn vader om het
geld dat hij later zou krijgen, als zijn vader dood zou zijn. Zijn vader gaf het hem. De jongste
zoon begon aan een verre reis en maakte veel plezier. Maar toen zijn geld op was en hij
helemaal niets meer had, kreeg hij het heel moeilijk. In het land waar hij toen was, heerste
er hongersnood. Hij kon alleen overleven door varkens te gaan hoeden.
“Weet je wat,” dacht hij, “ik ga naar huis. Als ik bij mijn vader ga werken, ben ik er beter aan
toe dan hier. Ik zal mijn vader om vergeving vragen. Misschien krijg ik dan werk als één van
zijn knechten.”
Hij ging op weg naar huis. Hij zag er onverzorgd en mager uit.
Zijn vader stond, zoals elke dag, al op de uitkijk, toen zijn zoon er aan kwam. Hij liet zijn
jongste zoon niet uitspreken, maar sloot hem diepgelukkig in zijn armen. Hij liet nieuwe
kleren voor hem halen en een feestmaal klaarmaken. ’s Avonds klonken er muziek en vrolijke
stemmen in het huis. De oudste zoon, die van het veld kwam, hoorde het en vroeg zich af wat
er aan de hand was. De knechten vertelden hem dat zijn broer was thuisgekomen. “Hij is
binnengehaald als een verloren zoon!” lachten ze.
“Die nietsnut”, mompelde de oudste zoon nijdig. “Hij heeft het weer voor elkaar gekregen.
Mijn vader denkt er niet eens aan dat ik altijd al het werk voor hem opknap. Voor mij heeft hij
nog nooit een feestje gehouden!”
Plots voelde hij de hand van zijn vader op zijn schouder. “Jongen,” zei zijn vader, “alles
wat van mij is, is ook van jou, dat weet je toch? Ik ben heel blij met jou. Maar je broer was
verloren en hij is teruggevonden. Ik was zo bang dat we hem nooit meer zouden zien.
Daarom is het zo heerlijk dat hij er weer is. Kom je mee naar binnen om samen te feesten?”'
(Kolet Janssen)

De barmhartige Samaritaan
Jezus vertelde een verhaal:
‘Er was eens een man die op weg was van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij
overvallen door rovers. Ze pakten hem alles af, ze sloegen hem op zijn hoofd en zijn rug en ze
lieten hem halfdood op de weg liggen.
Even later kwam er een priester voorbij. Die zag de gewonde man, maar hij had weinig tijd en
geen zin om zich ermee te bemoeien. Daar kwam meestal niets dan ellende van. Hij liep de
man voorbij zonder iets te doen.
Daarna kwam er een tempelbeambte voorbij. Ook hij zag de man liggen, maar hij wilde
zijn handen niet vuil maken. Als hij de man zou aanraken, moest hij weer een heel
reinigingsritueel ondergaan voordat hij aan het werk kon. Daarom liep ook hij met een boog
om het slachtoffer heen.
Een tijdje later kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de gewonde man
liggen en had met hem te doen. Hij knielde bij hem neer en verzorgde zijn wonden zo goed
als hij kon. Daarna tilde hij de man op zijn ezel en bracht hem naar een logement. Hij
betaalde de eigenaar om voor de gewonde man te zorgen tot hij weer genezen zou zijn.’
Jezus keek rond. ‘Wie is de naaste geworden van de gewonde man?’ vroeg hij.
‘De barmhartige Samaritaan’, antwoordde één van zijn toehoorders. ‘Hij had medelijden met
hem.’
Jezus knikte. ‘Zo moet je dus leven.’
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Groepswerk: opdracht 1 (blad 3 van 3)
Het lijdensverhaal
Jezus werd veroordeeld tot de dood op het kruis. Hij moest zijn zware, houten kruis op de rug
dragen tot bij een plek die Schedelplaats heette. Toen Hij struikelde, duidden de soldaten een
man langs de kant van de weg aan, die Jezus moest helpen om het kruis te dragen. De man
heette Simon van Cyrene. Een heleboel mensen volgden Jezus. Toen ze bij de Schedelplaats
waren aangekomen, hingen de soldaten Jezus aan het kruis, samen met twee misdadigers.
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten dobbelden om de
kleren van Jezus.
De mensen keken toe. Een paar leiders riepen: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan
Hij niet redden!’ Daarop begonnen de soldaten Hem uit te jouwen: ‘Als je echt de koning
van de joden bent, kom dan van dat kruis naar beneden en red jezelf!’ De andere soldaten
lachten. Bovenaan het kruis van Jezus hing een bordje met daarop ‘De koning van de joden’.
Eén van de misdadigers riep: ‘Hé, Messias, red jezelf en ons erbij!’ Maar de andere
misdadiger wees hem terecht: ‘Je zou beter wat ontzag hebben voor God. Wij hebben
onze straf verdiend, maar die man heeft niets misdaan. Jezus, vergeet mij niet!’ Jezus
antwoordde: ‘Vandaag nog zul je samen met Mij bij mijn Vader zijn.’
Toen werd het donker, hoewel het nog maar midden op de dag was. Jezus riep luid:
‘Vader, Ik leg mijn leven in uw handen.’ Toen gaf Hij de geest.
Alle mensen die erbij waren, waren diep onder de indruk. Een van de soldatenleiders
zei: ‘Deze man was rechtvaardig.’ Daarna gingen alle mensen weer naar huis, behalve
de vrienden van Jezus en de vrouwen die mee met Hem waren rondgetrokken. Zij bleven
wachten, want ze wilden Jezus begraven voor het sabbat werd.
(Kolet Janssen)

Manna in de woestijn
Mozes leidde de joden weg uit Egypte, waar ze werden onderdrukt. God hielp hen daarbij: Hij
liet het water van de zee opzij gaan en maakte een pad droog op de bodem van de zee, zodat
de joden naar de overkant konden lopen. Toen de Egyptenaren die hen achtervolgden ook
over dat pad liepen, vloeide de zee weer samen en de soldaten verdronken.
Ook in de woestijn bleef God bij zijn volk. Als ze dorst hadden, liet Hij Mozes met zijn staf op
de rots slaan, zodat er drinkbaar water uit kwam. Hij toonde hen de weg: overdag was Hij
zichtbaar als een wolkkolom en ’s nachts als een zuil van vuur die voor hen uitging.
Op een dag hadden de joden honger. Ze mopperden tegen Mozes: ‘We hebben niets te eten.
Waarom heb je ons niet in Egypte gelaten? Daar moesten we wel hard werken en we waren
er niet vrij, maar we hadden er tenminste genoeg te eten. Heb je ons uit Egypte weggeleid om
ons hier te laten doodgaan?’
Mozes zuchtte en vroeg God om raad. ‘Wacht maar af, Ik zal voor het volk zorgen’, zei God.
Hij liet een grote zwerm vogels over het kamp van de joden vliegen. Ze konden de vogels
vangen en klaarmaken. Daarmee was de grootste honger gestild. En de volgende ochtend,
toen ze opstonden, zagen ze een dikke laag witte korrels op de grond liggen. Het was manna.
Ze raapten de korrels op en proefden ervan. Ze smaakten lekker. Nu hadden ze geen honger
meer.
‘Zo lang jullie door de woestijn trekken, zal Ik elke dag manna uit de lucht laten vallen’,
beloofde God.
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Groepswerk: opdracht 2
Datum:
Namen:
Bijbels speurwerk
MATERIAAL: een computer met internetverbinding
Aan de slag!
Zoek op internet naar de betekenis van de volgende uitdrukkingen.
Surf naar de volgende website: www.spreekwoord.nl
1 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

2 Met zijn tien geboden eten

3 Hij heeft Abraham gezien.

4 Zijn woord is geen evangelie.

5 Zo hoog als de toren van Babel

6 Door het oog van de naald kruipen

7 Oogsten wat men heeft gezaaid

8 Oog om oog, tand om tand
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Groepswerk: opdracht 3
Datum:
Namen:
Bijbelse cartoons
Aan de slag!
Koppel de juiste uitdrukking aan de juiste verklaring én aan de passende cartoon.
Werk met letters: wat bij A hoort, krijgt de letter A. Wat bij B hoort, B enz.
De verslaggever noteert wat bij elkaar hoort.
A De beker aan je voorbij laten gaan

C Iemand judassen

B Op je paasbest gekleed zijn

D Een zwaar kruis dragen

Je mooiste kleren aantrekken
Een moeilijke taak op zich nemen, een moeilijke periode doormaken,
zwaar getroffen worden in het leven
Passen voor iets, iets niet doen (meestal omdat je het niet graag doet)
Iemand geniepig plagen, treiteren, kwellen
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Groepswerk: opdracht 4
Datum:
Namen:

Bijbelse uitspraken aanvullen
MATERIAAL: eventueel het woordenboek ‘Prisma Spreekwoorden Verklaard’
Aan de slag!
Vul de uitspraken aan met het juiste woord uit de reeks.
Kies uit: Pilatus – één dag – kus – ongelovige – kruis – onschuld – Hosanna – kruisigt - huisje
1 Je bent een

Thomas. (

)

2 Dat gebeurt als Pasen en Pinksteren op
3 Ieder

vallen. (

heeft zijn kruisje. (

4 Iemand van Pontius naar
5 Een judas
6 Je handen in
7 Iemand aan het
8 Vandaag

)
sturen (

(

)

)

)
wassen (
nagelen (

)
)

, morgen

hem (

)

Ken je de verklaring van elke uitdrukking? Schrijf de overeenkomstige letter tussen de
haakjes bij elke zin. TIP: Gebruik eventueel het boekje ‘Prisma Spreekwoorden verklaard’
om uitdrukkingen op te zoeken.
A
B
C
D
E
F
G
H

Je wordt nergens verder geholpen.
Dat gebeurt nooit.
Iemand die iets eerst wil zien voor hij het kan geloven
De kus van een verrader
Iemand straffen
Onschuldig zijn en er niets mee te maken hebben
De ene dag is iedereen je vriend; de volgende dag kan iedereen je vijand zijn.
In elk gezin zijn er wel moeilijke momenten.
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Groepswerk: opdracht 1 sleutel
Datum:
Namen:

Uitdrukkingen in Bijbelverhalen
MATERIAAL:

4 Bijbelverhalen: p. 8 en 9
fluostift

Aan de slag!
1 Lees het eerste verhaal voor.
2 Zoek samen wat de Bijbelse uitdrukking in dit verhaal zou zijn.
De verslaggever duidt die aan met fluo.
3 Doe hetzelfde met de drie andere verhalen.

A. De verloren zoon
Hij werd binnengehaald als de verloren zoon.
B. De barmhartige Samaritaan
Hij is een barmhartige samaritaan.
C. Het lijdensverhaal
Hij heeft de geest gegeven.
D. Uittocht uit Egypte
Dat komt als manna uit de lucht gevallen.
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Groepswerk: opdracht 2 sleutel
Datum:
Namen:
Bijbels speurwerk
MATERIAAL: een computer met internetverbinding
Aan de slag!
Zoek op internet naar de betekenis van de volgende uitdrukkingen.
Surf naar de volgende website: www.spreekwoord.nl
1 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Men kan gebeurtenissen niet altijd verklaren.
2 Met zijn tien geboden eten

Met zijn handen eten
3 Hij heeft Abraham gezien.

Hij is ouder dan 50 jaar.
4 Zijn woord is geen evangelie.

Hij is niet betrouwbaar.
5 Zo hoog als de toren van Babel

Heel erg hoog
6 Door het oog van de naald kruipen

Met moeite aan gevaar ontsnappen
7 Oogsten wat men heeft gezaaid

Het resultaat is evenredig aan het werk dat men erin steekt.
8 Oog om oog, tand om tand

Wraak nemen
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Groepswerk: opdracht 3 sleutel
Datum:
Namen:
Bijbelse cartoons
Aan de slag!
Koppel de juiste uitdrukking aan de juiste verklaring én aan de passende cartoon.
Werk met letters: wat bij A hoort, krijgt de letter A. Wat bij B hoort, B enz.
De verslaggever noteert wat bij elkaar hoort.
A De beker aan je voorbij laten gaan

C Iemand judassen

B Op je paasbest gekleed zijn

D Een zwaar kruis dragen

Je mooiste kleren aantrekken

B

Een moeilijke taak op zich nemen, een moeilijke periode doormaken,
zwaar getroffen worden in het leven

D

Passen voor iets, iets niet doen (meestal omdat je het niet graag doet)

A

Iemand geniepig plagen, treiteren, kwellen

C

C

D

A

B
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13

Groepswerk: opdracht 4 sleutel
Datum:
Namen:

Bijbelse uitspraken aanvullen
MATERIAAL: eventueel het woordenboek ‘Prisma Spreekwoorden Verklaard’
Aan de slag!
Vul de uitspraken aan met het juiste woord uit de reeks.
Kies uit: Pilatus – één dag – kus – ongelovige – kruis – onschuld – Hosanna – kruisigt - huisje
Thomas. ( C

1 Je bent een ongelovige

)
vallen. ( B

2 Dat gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag
3 Ieder

heeft zijn kruisje. ( H

huisje

4 Iemand van Pontius naar

)

sturen ( A )

Pilatus
( D )

5 Een judas kus
6 Je handen in onschuld
7 Iemand aan het

)

kruis

8 Vandaag Hosanna

wassen ( F

)

nagelen ( E
, morgen

)

kruisigt

hem ( G

)

Ken je de verklaring van elke uitdrukking? Schrijf de overeenkomstige letter tussen de
haakjes bij elke zin. TIP: Gebruik eventueel het boekje ‘Prisma Spreekwoorden verklaard’
om uitdrukkingen op te zoeken.
A
B
C
D
E
F
G
H

Je wordt nergens verder geholpen.
Dat gebeurt nooit.
Iemand die iets eerst wil zien voor hij het kan geloven
De kus van een verrader
Iemand straffen
Onschuldig zijn en er niets mee te maken hebben
De ene dag is iedereen je vriend; de volgende dag kan iedereen je vijand zijn.
In elk gezin zijn er wel moeilijke momenten.
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Uitbreidingsles x

14

12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11

12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11

12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11

12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11

12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11

12+5+22+5+14 / 1+12+19 / 7+15+4 / 9+14 / 6+18+1+14+11+18+9+10+11
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