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Lees samen de tekst. Beantwoord de vragen die de juf of meester stelt.

Drie redenen voor een bezoekje aan je opa en oma
Soms wonen je opa en oma bij jou in de buurt en heb je toch niet zoveel zin om
bij hen langs te gaan. Je bent bijvoorbeeld liever met je vrienden samen of je moet
na schooltijd al zoveel andere dingen doen. Maar vergis je niet! Er zijn veel goede
redenen om hen toch een bezoekje te brengen.
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Lees deel 1 van de tekst.

De eerste reden: de snoeppot!
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Bijna alle oma’s en opa’s hebben een trommel of een pot met snoep ‘voor als hun
kleinkinderen komen’. Dat zeggen ze toch, maar opa’s zijn soms zelf enorme snoepers!
Het bewijs daarvan vind je als je een kastje opendoet en de zakken chips en repen
chocolade je tegemoet rollen.
Het bewijs daarvan vind je als
Thuis word je er vast genoeg aan herinnerd
je een kastje opendoet.
dat je gezond moet eten en niet te veel
Waar vind je het bewijs van als je
mag snoepen. Dat is ook wat vaders en
een kastje opendoet?
moeders moeten doen. Ze willen jou gezond
Bespreek samen.
laten eten. Maar als je daar eens aan wilt
ontsnappen, ga dan gewoon bij opa en
oma langs. Geven zij je iets lekkers omdat ze
vinden dat je dat hebt verdiend? Geniet er dan van!

Is jouw opa of oma een snoeper? Leg uit waarom.
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Kleur in de tekst een zin die zegt:
GROEN

wat ouders zeggen over snoepen.

BLAUW

waarom veel grootouders een snoeppot hebben.

GEEL

dat opa’s ook wel eens een snoepje lusten.

ROOD

waarom ouders niet willen dat je veel snoept.
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In de tekst (r. 9) staat: ‘Maar als je daar eens aan wilt ontsnappen ...’ . Wat wordt er met daar
bedoeld?
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Lees deel 2 van de tekst.
De tweede reden: over je rapport en leuke ontdekkingen.

5

10

7

Hoe vrolijken opa en oma hun kleinkind op? Kleur in de tekst:
GEEL
GROEN
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Opa’s en oma’s zijn trots op hun kleinkinderen.
Opa’s en oma’s zijn heel trots
Zeker als die met hun rapport langskomen.
op hun kleinkinderen.
En ben je niet erg tevreden over je
Hoe merk je dat iemand trots
schoolresultaten, ga dan zeker langs.
op je is? Bespreek samen.
Opa’s en oma’s zijn er meestal goed in om
je weer op te vrolijken. Niet alleen door je
een beloning te geven omdat je goed je best deed op school, maar ook door over
vroeger te vertellen. Over de tijd dat je ouders op school zaten en zij met hun rapport
thuiskwamen. En zijn ze toch aan het vertellen, vraag dan of je ouders zo braaf waren
als ze zelf beweren ...
Misschien stond er bij je moeder op het rapport dat ze veel praatte of haar huiswerk
vergat te maken.
En toevallig lijk jij op je moeder!

de eerste manier en zet er het cijfer 1 boven.
de tweede manier en zet er het cijfer 2 boven.

Wat kunnen grootouders je over jouw vader of moeder vertellen?
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De tekst vertelt:
dat opa’s en oma’s meestal trots zijn op hun kleinkinderen.
dat je grootouders er niet zo goed in zijn om je op te vrolijken.
dat je opa en oma veel kunnen vertellen over je vader of je moeder.
dat het niet erg is om een slecht rapport te hebben.
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10 a Dit tekstdeel is geschreven voor:
alle opa’s en oma’s.
vaders en moeders.
kinderen.
b Wat is de bedoeling van de tekst?
Je ouders eraan herinneren dat ze hun vader en moeder moeten bezoeken.
Je opa en oma vertellen dat ze hun kleinkinderen vaker moeten bezoeken.
Kleinkinderen vertellen dat het belangrijk is om hun grootouders te bezoeken.
Je vader en moeder zeggen dat ze hun kleinkinderen moeten bezoeken.

11 Lees deel 3 van de tekst.

De derde reden: ga langs omdat het hen blij maakt.
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Je kunt natuurlijk ook bij je opa en oma langsgaan omdat je dat zelf heel fijn vindt.
Een heel goede reden is ook dat zij er erg blij van worden. Grootouders moeten niet
meer elke dag voor hun kinderen zorgen of gaan werken. Ze hebben dus meer tijd om
samen een spelletje te spelen, om een middag te komen oppassen, je voor te lezen
en samen je lievelingsgerecht te koken. En als jij ondertussen vertelt hoe het met je
gaat, worden ze daar blij van. En wat doen blije opa’s en oma’s? Juist, die pakken de
snoeppot erbij ...

12 a Schrijf de drie redenen op die je gelezen hebt om bij je grootouders op bezoek te gaan.
1 
2 
3 
b De beste reden om bij mijn opa en oma langs te gaan vind ik: reden nummer 
omdat 

,
.

13 Stel een top 3 op van dingen die je met je opa of oma wilt doen of hen wilt vertellen.
1             

2             
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