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Lees de tekst over gele rozen.

Hoe zit dat met gele rozen?

5

2

“Ik gaf haar een roos en toen werd ze boos”, kraamde opa uit.
“Welke kleur had de roos?” vroeg een stem bij de deur. Het was Mats, die
schoorvoetend de kamer binnenkwam.
“Geel”, huilde opa nu. De tranen rolden over zijn wangen. “Ze vindt me niet meer
leuk, denk ik.”
Ik lachte een beetje. Opa had het zwaar te pakken.
“Gele rozen betekenen dat je de relatie wilt verbreken”, zei Mats. “Oma was vroeger
bloemiste, daarom weet ze dat.”
“Maar ik toch niet!” jammerde opa.

a Waarom was de oma van Mats niet blij met de gele roos?

b Waarom maakte opa zo’n vergissing?
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Lees de tekst over bloemen.

Zeg het met bloemen!

5

4

Al zeker duizend jaar worden bloemen gebruikt om een ander iets duidelijk te maken.
Elke bloem heeft een eigen betekenis. Zo is de gele roos het symbool voor het
verbreken van de liefde. Dat bloemisten daar nog veel over weten, zie je bijvoorbeeld
bij een huwelijk. Ze kiezen dan bloemen en kleuren die bij de liefde passen. Een
voorbeeld daarvan is de rode roos: als je die van iemand krijgt, weet je zeker dat die
persoon van je houdt.

Kleur in de tekst:
BLAUW

de bloem waarmee de oma van Mats wel blij was geweest.
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Lees de tekst over anjers en rozen.
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Anjers zijn er niet in zoveel verschillende kleuren, maar krijg je een rode anjer dan wil
iemand jou heel graag en snel zien. Dat gaat natuurlijk over liefde! In Japan is het de
moederdagbloem: je geeft je moeder dan een bos rode anjers.
Er bestaan ook witte en roze anjers.
In Turkije is de witte anjer het symbool van geluk. Bij ons hoort
het bij iemand die met veel ijver en aandacht voor iets zorgt.
En de roze anjer? Die zegt: ik zal je niet vergeten.
Weinig bloemen zijn er in zoveel kleuren als de roos. Over de
gele en de rode heb je al gelezen, maar er is zelfs een zwarte
roos. Je snapt het al, die betekent dat de liefde over is.
Dan krijg je liever oranje rozen, want die betekenen:
ik hou superveel van jou!
En de witte roos? Die is het symbool voor: vertrouw me! En krijg je
ooit een boeket van rode met witte rozen, dan weet je vanaf nu dat
iemand daarmee wil zeggen: ik blijf voor altijd bij jou!

a Schrijf de vetgedrukte woorden uit de tekst op de juiste plaats in de tabel.
b Schrijf bij de rode roos wat je er al eerder over hebt gelezen.
Rood
De roos

De anjer

Roze

Wit

Oranje







































































c Kijk samen de tabel na. Gebruik de correctiesleutel.
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a Kleur in het boeket de rozen rood en de anjers roze.

b Zet op het kaartje voor wie het boeket is. Schrijf op wat het boeket betekent.
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Lees de tekst over brandnetels.

5

Wist je ...
welke bloemen je iemand kunt geven aan wie je een hekel hebt? Juist ja: een boeket
brandnetels. Daarvoor hoef je niet bij de bloemist langs te gaan. Je zoekt gewoon naar
een plek waar ze groeien. Wil de ander je boeket niet, vraag dan aan je moeder om er
soep van te maken. Brandnetels smaken bijna hetzelfde als spinazie en ze zijn gezond!
Let op: trek stevige handschoenen aan als je ze plukt, want brandnetels heten niet
voor niets BRAND-NETELS!
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a Kleur:
GROEN

de brandnetel.

ZWART

twee rozen.

GEEL

één roos.

b Leg uit wat dit boeket wil zeggen.



10 Bedenk een bloem en teken ze in de vaas. Vul het kaartje aan.

.
Dit is een                
De kleur is                
en betekent 
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