LESBRIEF
WIESNEUS 2021 – IN BEWEGING
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INTRODUCTIE
Streektaalorganisaties CGTC, Overijsselacademie, ECAL en Huus van de Taol ontwikkelen elk jaar de Wiesneus
voor basisschoolkinderen. In dit streektalig tijdschrift staan liedjes, verhalen, kleur- en zoekplaten, mopjes en
gedichten. En dat allemaal in het Nedersaksisch! Dit doen we, omdat het de moeite waard is om bezig te zijn
met de taal die voor heel veel mensen verbonden is met de omgeving en de mensen die er wonen.

WIESNEUS 2021
De Wiesneus van 2021 staat in het teken van beweging. De opdrachten en werkvormen die u in deze lesbrief
vindt zijn daar op afgestemd en worden zoveel mogelijk apart in het Gronings, Drents, Sallands, Twents en
Achterhoeks aangeboden.
Op www.wiesneus.nl zijn voor het Drents ook digitale opdrachten te vinden én zijn de liedjes in vier
Nedersaksische varianten te beluisteren en in te oefenen.
Heeft u vragen over de lesbrief, wilt u meer onderwijsinspiratie voor streektaalonderwijs of wilt u een gastles?
Neem dan contact op met de streektaalorganisatie in uw buurt:

DRENTHE

ACHTERHOEK

info@huusvandetaol.nl
0593 37 10 10

info@ecal.nu
0314 78 70 78

GRONINGEN

OVERIJSSEL

www.cgtc.nl/contact

info@ijsselacademie.nl
085 488 50 00

050 - 313 00 52
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ELKE DAG WIESNEUS

Maart staat in het Nedersaksisch gebied bekend als Meertmaond Streektaolmaond, dé maand om de
streektaal nog eens extra in het zonnetje te zetten. Hieronder staan twintig manieren om dat op een
eenvoudige manier te integreren in de dagelijkse lespraktijk.
Voor sommige opdrachten geldt dat ze in een aantal streektalen beschikbaar zijn, dat staat dan
vermeld.

1. Woordenboekspellegie
Ga naar www.drentswoordenboek.nl. Typ in het veld drie letters in, gevolgd door een sterretje
(bijvoorbeeld kla*). Kies een woord uit en schrijf het op. Noteer voor jezelf ook de betekenis.
Iedereen mag raden: wat betekent het?
De groep waarvan de minste woorden geraden zijn heeft gewonnen.

2. Verhaal
Kies een verhaal uit het tijdschrift Wiesneus. Lees het verhaal voor in de klas of gebruik de
ingesproken versie van het verhaal op de site.
Hen Engelien is de vinden onder https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-1-2
Geluk staat bij de midden- en bovenbouw: https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-3-4-5 of
https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-6-7-8 Bij Geluk hoort een digitale quiz, die ook te
vinden is onder bovenstaande links.

3. Gedicht
Lees een gedicht uit tijdschrift Wiesneus voor.
Dierenparade (groep 1/2): https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-1-2
Kniene (groep 3/4/5): https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-3-4-5
Computerfreak (groep 6/7/8): https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-6-7-8
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4. Kahoot
De woorden van de zuukplaot staan in een Kahoot. Doe in de klas deze Kahoot ter voorbereiding op
de Zuukplaot.
Drenthe: https://create.kahoot.it/details/36f35783-f986-4632-aaa8-8f2a73df86ca
Groningen: https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-zuikploat-grunnegs/154b4e68-7fc0-48eca275-662f08d4d55f
Achterhoek: https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-zeukplate/26d24acc-846f-4724-b4931542b21b15eb

5. Zuukplaot
Maak de zoekplaat uit tijdschrift Wiesneus. Vinden de leerlingen alle beweegwoorden?

6. Woordzuker
In tijdschrift Wiesneus staat een woordzoeker. Laat kinderen deze maken, ze mogen hun antwoord
insturen voor een leuke prijs!

7. Gedicht Dierenparade (I)
Maak opdracht 1 uit de didactische werkvorm bij Dierenparade.

8. Gedicht Dierenparade (II)
Doe opdracht 2 uit de didactische werkvorm bij Dierenparade

9. Woordenpuzzel
Laat kinderen de woordenpuzzel (blz. 11) maken. De oplossing mogen ze insturen voor een mooie
prijs.

10. Verhaal Hen Engelien
Maak samen een mooie illustratie á la Hen Engelien. Gebruik hierbij de didactische werkvorm uit
deze lesbrief.
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11. Lied Stoplocht
Het lied Stoplocht staat in het Drents, Gronings, Achterhoeks en Sallands/Twents op
www.wiesneus.nl
Drenthe: https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-1-2
Groningen/Achterhoek/Overijssel: https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-menu-varianten
Maak de bebehorende opdrachten, oefen het lied als karaoke, of probeer het dansje uit het filmpje
mee te doen.

12. Memory
Speel memory met de klas op www.wiesneus.nl. Bij elk thema op de website hoort een leuk
memoryspel om meer Drentse woorden te leren.

13. Lied 1234-Daogse
Het lied 1234-Daogse staat in allerlei varianten Nedersaksisch op www.wiesneus.nl
Drenthe: https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-3-4-5
Groningen/Achterhoek/Overijssel: https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-menu-varianten
Maak de bijbehorende opdrachten en oefen het lied met de karaoke.

14. Plaatsnamen
In het lied 1234-Daogse zitten een aantal plaatsnamen. Weten de kinderen welke plaatsen bedoeld
worden? Maak de Kahoot over plaatsnamen.
Drenthe: https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-wiesneus-2021-plaotsnamen-in-hetdrents/d4205d84-b024-485b-9f6d-82ab23797900
Groningen: https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-grunneger-ploatsnoamen/9fec3bda-37fe4001-ae16-3af4527489ab
Achterhoek: https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-plaatsnamen/7e0375fa-d5e8-4b5b-9ffdbb594876d9ba
15. Je eigen woonplaats
Weten de kinderen hoe hun eigen woonplaats in het Drents heet? Misschien staat deze in het lied
1234-Daogse en anders mogen kinderen het vragen via het contactformulier:
https://wiesneus.nl/volwassenen/contact
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16. Kleurplaot
Kleur de kleurplaat van blz. 12 zo mooi mogelijk in. Deze is ook te printen via www.wiesneus.nl .
Onder het thema In Beweging staat de kleurplaat. Leerlingen mogen deze insturen voor een prijs.

17. Zuuk de verschillen
Maak de grappige zoekplaat (blz. 14). Bespreek met leerlingen eerst het grapje, staan er woorden in
die ze niet kennen? Daarna kunnen ze de 12 verschillen aankruisen.

18. Recept – arretjescake
Maak je eigen bakinstructie in de streektaal. Gebruik hiervoor het recept op de achterkant van de
Wiesneus.
Geniet daarna natuurlijk in de klas van deze heerlijke arretjescake!

19. Vraag een gastles aan
Wiesneus is het resultaat van een samenwerking tussen CGTC (Groningen), de Ijsselacademie
(Overijssel), ECAL (Achterhoek) en het Huus van de Taol (Drenthe). Deze streektaalorganisaties
helpen u graag met het verzorgen van gastlessen, voorleesuurtjes of het ontwikkelen van
lesmateriaal.

info@huusvandetaol.nl / 0593-371010
info@ijsselacademie.nl / 085 – 488 50 00
info@ecal.nu / 0314 - 78 70 78
www.cgtc.nl/contact / 050 313 00 52
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DIERENPARADE

Voor de leerkracht
Leerlingen leren spelenderwijs woorden voor dieren en bewegingen in het Drents.

Leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn:
- De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal door
henzelf en anderen
- De leerling leert op een specifiek gebied enkele woorden uit de streektaal en weet zich in de
streektaal uit te drukken in situaties die horen bij dit specifieke gebied.

Benodigheden
Wiesneus pagina 11 of https://wiesneus.nl/themas/thema-in-beweging-1-2

Duur
20 minuten

Uitleg
Lees het gedicht voor of gebruik de ingesproken versie op de website.
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DIERENPARADE
Opdracht 1 – Dieren

•

Schrijf de woorden voor de dieren op.
Laat de kinderen eerst de dieren raden

Drenthe

vlinderie/moes/eulifant/loes/kat/vogelie/rat

Groningen

vlinderke/moes/eulifant/loes/kat/vogeltje/rat

Overijssel

vlindertien/moes/olifant/poes/vlo/peerdtien/koo

Achterhoek

vlinder (Pannevogel)/moes/olifant/loes/katte/veugeltjen/ratte

Bij het nabespreken: Er is éen zin waarin geen dier, maar een ding genoemd wordt.
Welke zin is dat? Antwoord: dwarreln as een veertie/veerke/veertien/veertjen

•

Bij elke beweging hoort een dier. Draag Dierenparade voor. Vervolgens laat de docent het
laatste woord weg. Kinderen maken de zin af:

Fladdern as een ….

Om het wat lastiger te maken kunnen de zinnen gehusseld worden of van achter naar voor nog eens
herhaald worden.
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DIERENPARADE
Opdracht 2 – beweegwoorden

•

Benoem de beweegwoorden in het gedicht

Drenthe

fladdern/trippeln/stampen/kriebeln/dwarreln/krabben/vleigen/knaogen

Groningen

fladdern/trippeln/stampen/kriebeln/dwarreln/krabben/vlaigen/knoagen

Overijssel

fladdern/trippeln/staampen/dwarreln/kriebeln

Achterhoek

fladdern/trippeln/stampen/kriebeln/dwarreln/krabben/vlegen/knagen

•

Verzin bij elk woord een beweging. Laat leerlingen zelf de bewegingen bedenken, óf doe ze
voor en laat kinderen ze nadoen.

•

Draag het gedicht voor en doe de bewegingen mee. Beeld ze zo groot mogelijk uit en zeg het
hele zinnetje erbij. Laat de kinderen meespreken en meebewegen.

•

Vervolgens beeldt de docent de beweging uit en zeggen de kinderen het woord dat bij die
beweging hoort.
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HEN ENGELIEN
Voor de leerkracht

De leerling gaat zelf een illustratie maken in de vorm zoals dit bij de illustraties van Hen Engelien
wordt toegepast. Leerlingen mogen voor deze opdracht een eigen illustratie bij het verhaal maken of
een eigen invulling geven. De opdracht kan voor de bovenbouw uitgebreid worden tot een kort
beeldverhaal met meerdere illustraties. Laat leerlingen er dan ook een eigen streektaalverhaal bij
maken!

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn:
-

De leerling kan creatieve technieken kennen en hanteren;
De leerling kan denken buiten gebaande paden;
De leerling leert nieuwe samenhangen zien en durft hierin risico’s te nemen;
De leerling leert onderzoeken en ondernemen;
De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal
door henzelf en anderen;
De leerling leert op een specifiek gebied enkele woorden uit de streektaal en weet zich in de
streektaal uit te drukken in situaties die horen bij dit specifieke gebied.

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn ‘Creatief denken en handelen’ zoals geformuleerd door de
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Duur
2X 60 minuten

Benodigdheden
Afhankelijk van wat je de leerling wilt bieden en wat ze zelf moeten opzoeken, heb je de volgende
materialen en faciliteiten nodig:
-

Een device (voor het opzoeken van een foto)
Kleurenprinter (voor het printen van de foto)
Tekenpapier
Tekenmateriaal (kleurpotloden, stiften)
Schaar
Lijm

Voor de leerkracht is de begeleidende powerpoint te vinden op www.wiesneus.nl onder de tegel
Veur olders en lesgevers.
Er zijn diverse online streektaalwoordenboeken die bij het woordweb gebruikt kunnen worden. De
links naar die woordenboeken staan in bijlage 3.
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HEN ENGELIEN

Opdracht 1

Vóór het maken van de illustratie wordt eerst het verhaal Hen Engelien gelezen. De illustraties
worden bekeken en besproken, zodat het creatieve denken en handelen in gang gezet wordt.

Leerlingen zoeken online naar een foto die als achtergrond gebruikt kan worden voor een tekening.
Bij de jongere kinderen kan de docent vooraf een geschikte foto uitkiezen, bijvoorbeeld een
landschap uit de directe omgeving van de school.

Daarna maken leerlingen een getekende illustratie die ze op de foto kunnen plakken.

Opdracht 2

Nadat de illustratie is gemaakt, gaat de leerling een woordweb maken die past bij de illustratie.

De leerling gaat dus zoeken naar woorden in de streektaal die passen of horen bij de illustratie. Er
zijn diverse online streektaalwoordenboeken die bij het woordweb gebruikt kunnen worden.

Drents www.drentswoordenboek.nl

Tot slot voegen de leerlingen hun woorden toe aan de illustratie. Dat kan door een denk-/praatwolk
of door een onderschrift.
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GELUK
Voor de leerkracht
De leerling gaat leren tellen in de streektaal en enkele woorden leren.
De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn:
-

De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal
door henzelf en anderen
De leerling leert op een specifiek gebied enkele woorden uit de streektaal en weet zich in de
streektaal uit te drukken in situaties die horen bij dit specifieke gebied.

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn zoals geformuleerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)
ten aanzien van de Friese taal en sluit derhalve goed aan bij het onderwijs in het Nedersaksisch.

Duur
60 minuten

Benodigdheden
Voor iedere leerling heb je de volgende materialen en faciliteiten nodig:
-

Werkblad 1 (Woorden bij het parcours van de race)
Werkblad 2 (De getallen uit het verhaal Geluk)
Nakijkexemplaar werkblad 1
Nakijkexemplaar werkblad 2

De leerkracht kan gebruik maken van de powerpoint om de leerlingen uit te kunnen leggen wat de
bedoeling van de opdracht is.
Voor het Drents zijn op www.wiesneus.nl onder het thema ‘In Beweging’ online opdrachten te
vinden.

Opdracht 1
De leerlingen zoeken woorden in het verhaal en vullen ze in op het werkblad (zie bijlage 1).

Opdracht 2
De tweede opdracht gaat over telwoorden. Lees (samen) het verhaal Geluk. Tijdens en na het lezen
vullen leerlingen de antwoorden op de vragen (zie bijlage 2) in. Alle antwoorden staan in het verhaal.
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BIJLAGE 1

POWERPOINT GELUK

Deze powerpoint staat op www.wiesneus.nl onder de tegel Veur olders en lesgevers.

Vooraf lezen de leerlingen het verhaal Geluk.

Dia 1
“We gaan enkele woorden leren uit de streektaal* en we gaan leren tellen in onze streektaal. Wie
kan er al tellen in de streektaal?”

Dia 2
“Willem, de hoofdpersoon uit het verhaal had eerst ongeluk, maar daarna geluk. Kan iemand
uitleggen waarom hij eerst geen geluk had, maar daarna juist wel?”
Afhankelijk van de antwoorden legt de leerkracht dit uit en staat eventueel stil bij andere
gebeurtenissen uit het verhaal.

Dia 3:
“Willem deed mee aan een race. Als je het verhaal goed leest, zie je dat hij tijdens de race
verschillende dingen tegenkwam. Ook gebeurde er tijdens de race van alles. Op je werkblad staat het
parcours van de race en wat Willem onderweg is tegengekomen.
Bij de verschillende dingen moet je zeggen wat het is. Twee blokjes zijn al ingevuld. Linksboven zie je
langs de weg het gebouw van de bank staan. Onderin zie je Willem op zijn fiets.
Je moet nu de andere dingen ook benoemen. Soms staat in het verhaal wat Willem is tegengekomen
en soms moet je het zelf bedenken. Kijk goed naar het parcours en bedenk wat je bij de verschillende
plaatjes moet invullen. Je krijgt hiervoor 10 minuten de tijd.”
Vervolgens vult de leerkracht de antwoorden in bij de plaatjes op het parcours (zie ook bijlage 3:
Nakijkexemplaar werkblad 1).

Dia 4:
“We gaan nu leren tellen in de streektaal.”

Dia 5:
“Zo kunnen we natuurlijk ook nog verder tellen”.

Dia 6:
“Dan leren we nog de tientallen.”
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Dia 7:
“En als laatste ‘honderd’!”.

Dia 8:
“In het verhaal komen vaak getallen terug. Je gaat nu de tweede opdracht maken. Op werkblad 2
staan vragen die gaan over het verhaal Geluk. De vragen gaan allemaal over cijfers en getallen die in
het verhaal genoemd worden. Kijk dus goed naar het verhaal en beantwoord daarmee de vragen.
Probeer de antwoorden in de streektaal in letters, dus in woorden, op te schrijven.”

De leerkracht kan er voor kiezen om gebruik te maken van een tussenstap. Dat wil zeggen, de leerling
schrijft eerst de getallen op in het Nederlands en gaat daarna zoeken naar de vertalingen. Omdat de
getallen in het verhaal worden genoemd, verdient het de voorkeur om de antwoorden direct in de
streektaal in te vullen.
Voor de juiste antwoorden kan de leerkracht gebruik maken van het nakijkexemplaar (bijlage 4).

Dia 9 tot en met 11:
De vragen worden met de leerlingen beantwoord.

Dia 12:
Afsluiting powerpoint. Eventueel kan de leerling gevraagd worden om een reactie op het verhaal
en/of het tellen in de streektaal.

Dia 13:
Bevat nog een ‘grapje’ waarbij het jongetje naar de pot met goud fietst.

__________________________________________________________________________________

*

Voor het Drents zijn de getallen van het Midden-Drents opgenomen. De telwoorden voor
andere varianten zijn op te vragen via info@huusvandetaol.nl
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BIJLAGE 2

POWERPOINT HEN ENGELIEN

Deze powerpoint staat op www.wiesneus.nl onder de tegel Veur olders en lesgevers.

Dia 1:
“We gaan zelf een illustratie maken. Weet iemand wat een illustratie is? Wat wordt ermee bedoeld?”

Dia 2:
Afhankelijk van de antwoorden wordt vervolgens bevestigd wat een illustratie is of wordt het alsnog
uitgelegd aan de hand van voorbeelden.
“Een illustratie is vaak een tekening of een foto bij een verhaal. Soms zie je in boeken op sommige
bladzijdes een illustratie die hoort bij dat deel van het verhaal. Vaak zie je ook op de voorkant van
een boek een illustratie. In de krant wordt vaak een foto gebruikt als illustratie”.
De docent kan ook fysiek voorbeelden geven van illustraties door een boek te laten zien.

Dia 3:
“Ook bij het verhaal van Hen Engelien zijn illustraties gemaakt. De manier waarop deze illustraties
zijn gemaakt, is misschien wel anders dan wat je gewend bent. Wat is er zo bijzonder aan deze
illustraties?”
Afhankelijk van de antwoorden laat de docent vervolgens zien wat de bijzonderheid is of bevestigd
wordt dat bij Hen Engelien de illustraties een combinatie zijn van foto’s en tekeningen.
“Dit gaan we nu zelf ook proberen te maken”.

Dia 4:
“Iedereen gaat straks een foto zoeken op het internet waar hij/zij een tekening bij wil maken. Daarna
maak je bij de foto een tekening. Die tekening knip je dan zo uit zodat deze bij de foto past. Als
laatste plak je daarna je tekening op de foto.”

Dia 5:
“Je gaat straks op het internet een foto zoeken waar je een tekening bij wilt maken. Zoek een foto
waarbij er ook ruimte is om er nog iets bij te tekenen. Je kunt er ook voor kiezen om een tekening te
maken die je op een bepaalde plek in de foto zet.
Als je bijvoorbeeld jezelf wilt tekenen als voetballer, kan je een foto zoeken van een
voetbalveld/stadion.”
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Dia 6:
“Daarna ga je iets tekenen wat je op je foto wilt plakken. Zorg ervoor dat je tekening niet te groot is
en ook niet te klein is.”

Dia 7:
“Als laatste knip je de tekening uit en plak je deze op de foto op de plek waar je hem wilt. Je kunt er
natuurlijk ook voor kiezen om je tekening over iets te plakken zodat het lijkt alsof je tekening bij de
foto hoort”.

Dia 8:
De leerling gaat vervolgens een woordweb maken die hoort bij de illustratie. Met behulp van de
powerpoint wordt een voorbeeld gegeven van wat de bedoeling is.
“Daarna ga je een woordweb maken die hoort bij je illustratie. Kan iemand uitleggen wat we
bedoelen met een woordweb?”
“Je gaat dus op zoek naar woorden die horen bij jouw illustratie. In het voorbeeld moeten we op
zoek naar woorden die horen bij voetbal. Wie kan woorden noemen die horen bij voetbal?”
De leerkracht kan er voor kiezen om gebruik te maken van een tussenstap. Dat wil zeggen, de leerling
gaat eerst een woordweb maken in het Nederlands en gaat daarna zoeken naar de vertalingen. De
woordweb kan ook direct gevuld worden zonder de Nederlandse woorden te gebruiken. Zo kan ook
dia 8 gevuld worden met woorden die horen bij ‘voetbal’.

Dia 9:
“Ik heb ook al een woordweb gemaakt die hoort bij voetbal. Ik heb de woorden direct in onze
streektaal in de woordweb gezet”.

Dia 10:
“Zijn er nog vragen?”

De docent kan, indien zo afgesproken, nog wijzen op kaders waar de illustratie aan moet voldoen. Dit
is van belang zodat de leerling weet waar hij naar kan zoeken.

Dia 11:
Afsluiting powerpoint en ruimte om aan te geven wie wat gaat doen, hoe lang we er mee bezig zullen
zijn en wat de volgende stappen zijn.
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BIJLAGE 3

WERKBLAD GELUK
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BIJLAGE 3

NAKIJKBLAD GELUK (Groningen)
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BIJLAGE 3

NAKIJKBLAD GELUK (Drenthe)
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BIJLAGE 3

NAKIJKBLAD GELUK (Overijssel, Twente)
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BIJLAGE 4

WERKBLAD - DE GETALLEN BIJ HET VERHAAL GELUK

1. Hoeveel euro kreeg Willem van zijn vader voor het meedoen aan de wedstrijd?
_______________ euro

2. Hoe hoog moest Willem eindigen zodat het bedrag verdubbeld zou worden?
Bie/bij de bovenste_______

3. Hoeveel euro zou Willem krijgen van zijn opa wanneer hij iedereen van de baan zou rijden?
_______________euro

4. Hoe laat begon de wedstrijd?
Om _________ uur

5. Hoeveel kinderen deden mee aan de wedstrijd?
________________

6. Op welke plek lag Willem toen hij van het gemeentehuis naar de bank fietste?
Bie/bij de eerste __________

7. Op welke plek lag Willem na acht rondjes?
Op plek __________

8. Hoeveel euro won Willem met zijn lot van de loterij?
__________euro

9. Wat waren de laatste drie cijfers van het lot van de loterij dat Willem had gekregen?

_____________________
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BIJLAGE 4

ANTWOORDBLAD GETALLEN (Groningen)

1. Hoeveel euro kreeg Willem van zijn vader voor het meedoen aan de wedstrijd?
Vief euro

2. Hoe hoog moest Willem eindigen zodat het bedrag verdubbeld zou worden?
Bie de bovenste drij

3. Hoeveel euro zou Willem krijgen van zijn opa wanneer hij iedereen van de baan zou rijden?
Tien euro (5 + 5)

4. Hoe laat begon de wedstrijd?
Om vaaier uur

5. Hoeveel kinderen deden mee aan de wedstrijd?
Viefteg

6. Op welke plek lag Willem toen hij van het gemeentehuis naar de bank fietste?
Bie de eerste vief

7. Op welke plek lag Willem na acht rondjes?
Op plek drij

8. Hoeveel euro won Willem met zijn lot van de loterij?
Doezend euro

9. Wat waren de laatste drie cijfers van het lot van de loterij dat Willem had gekregen?
Vief, vaaier, zes
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BIJLAGE 4

ANTWOORDBLAD GETALLEN (Drenthe)

1. Hoe vaak werd de fietswedstrijd gehouden?
Ien maol in ’t jaor
2. Hoeveel euro kreeg Willem van zijn vader voor het meedoen aan de wedstrijd?
Vief euro

3. Hoe hoog moest Willem eindigen zodat het bedrag verdubbeld zou worden?
Bij de bovenste drei

4. Hoeveel euro zou Willem krijgen van zijn opa wanneer hij iedereen van de baan zou rijden?
Tien euro (5 + 5)

5. Hoe laat begon de wedstrijd?
Um veer uur

6. Hoeveel kinderen deden mee aan de wedstrijd?
Vieftig

7. Op welke plek lag Willem toen hij van het gemeentehuis naar de bank fietste?
Bij de eerste vief

8. Op welke plek lag Willem na acht rondjes?
Op de twiede plek

9. Hoeveel euro won Willem met zijn lot van de loterij?
Doezend euro

10. Wat waren de laatste drie cijfers van het lot van de loterij dat Willem had gekregen?
Vief, veer, zes
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BIJLAGE 5

BRONNEN VOOR STREEKTAALONDERWIJS

Websites streektaalorganisaties

Drenthe

www.huusvandetaol.nl

Groningen

www.cgtc.nl

Achterhoek

www.ecal.nl

Overijssel

www.ijsselacademie.nl

www.wiesneus.nl

Online streektaalwoordenboeken

Drenthe

www.drentswoordenboek.nl

Groningen

http://www.groningsonline.nl/woordenboek

Achterhoek

www.e-wald.nl
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