
Stappen

Wat heb je nodig?
Een pen of potlood om mee te schrijven. 

Kleurpotloden of stiften om mee te kleuren.

Thema's
Iedere oefening is verdeeld in drie stappen. 
Na een aantal oefeningen krijg je een quiz. 
Hieronder lees je welke stappen er zijn. 

Woorden leren kennen

Uitleg van de woorden

Oefenen met de woorden

Quiz

5
LEGENDA

Dieren

Eten en drinken

Games

Gezondheid

Mode

Natuur

Nieuws

Sport en spel

Wetenschap

Iedere tekst en oefening gaat 
over een bepaald thema. 
Hieronder zie je over welke 
thema's jij iets leert.

Bij iedere oefening vind je een 
gekleurd blok met daarin icoontjes. 
Deze icoontjes geven je informatie 
over de oefening. Hieronder lees 
je wat de verschillende icoontjes 

betekenen.

Check de stappen hieronder! 

Kidsweek Woordenschat Oefenboek C_groep 7&8_MZ.indd   5 27-08-20   16:27



   Olifantencrèche in de 
   natuur
   

 

   

Lees nu het artikel Olifantencrèche in de natuur hieronder.

OEFENING 1
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Deze oefening leer je de volgende woorden:
de opvang - de verwaarlozing - zich inzetten voor
de wees - de vondeling - de voogdij
boordevol - mondjesmaat

Lees nu het artikel Olifantencrèche in de natuur hieronder.Olifantencrèche in de natuur hieronder.Olifantencrèche in de natuur

Olifantencrèche in de natuurOlifantencrèche in de natuurOlifantencrèche in de natuurOlifantencrèche in de natuur

De titel van de tekst is 'Olifantencrèche in 
de natuur'. Een ander woord voor crèche 
is kinderopvang. Zou een olifantencrèche 
een olifantenopvang zijn?

ARTIKEL
In het midden van Kenia ligt olifantenopvang Reteti. Er rennen een stuk of vijftien kleine olifantjes met wapperende oren rond. Hun moeders hebben hen in de steek gelaten of ze zijn gedood door stropers. In Reteti worden de olifantenweesjes liefdevol opgevangen. En klaargestoomd om weer de natuur in te gaan zodra ze groot en sterk zijn. Door Cora van der Weij

Om de paar uur melk 
Het werk in de opvang gaat dag en nacht door. 
Olifantenbaby’s moeten nu eenmaal net als 
mensenbaby’s om de paar uur melk drinken. De weesjes 
krijgen melk uit een fles. Als het voedertijd is, staat er dus 
een hele serie flessen klaar. 

Samburu-stam
Reteti is een bijzondere olifantenopvang. Hij bestaat nu 
bijna vier jaar en wordt helemaal gerund door plaatselijke 
bewoners in het Namunyak-natuurpark. Zij horen bij 
de Samburu-stam, een volk dat leeft van veeteelt en 
toeristensafari’s in het woestijnachtige landschap.   

Grote hopen poep 
De Samburu vinden het heel belangrijk dat het goed gaat 
met de natuur waar ze middenin wonen. Daar leven ze 
tenslotte nauw mee samen. Hun omgeving zit boordevol 
prachtige dieren. Vogels als de gier, de ijsvogel en de 
Somalische struisvogel. Grote jagers als leeuwen, cheeta’s en 
luipaarden. Zebra’s. Antilopen. En olifanten dus. Die zijn voor 
de Samburu heel belangrijk, want de grote hopen poep die 
de olifanten droppen vormen prima mestmateriaal voor hun 
landbouwgronden en graslanden.

Terug naar de kudde 
De verzorgers proberen altijd eerst om een eenzame 
olifantenbaby terug te brengen naar zijn kudde. Het zou 
natuurlijk kunnen dat het dier gewoon verdwaald is. En 
opgroeien in het wild is voor een olifant nu eenmaal het 
allerbeste. Maar lukt het niet om de kudde te vinden of wil die 
niets van het kleintje weten, dan komt het in Reteti wonen. 
Totdat het groot genoeg is om op eigen poten te staan. 
Meestal zijn ze dan een jaar of vier.  

8.700 
Zoveel olifanten leven er ongeveer in het Namunyak-
natuurpark. Het is de op twee na grootste olifantenpopulatie 
van Kenia. Park Tsavo heeft de meeste olifanten van Kenia: 
zo’n 13.000. Dit park is bekend om zijn rode olifanten. Die 

zijn niet echt rood. Ze krijgen die kleur door het 
bruine stof van de savanne dat ze met hun slurf 
over hun lijf heenblazen. 

zo’n 13.000. Dit park is bekend om zijn rode olifanten. Die zo’n 13.000. Dit park is bekend om zijn rode olifanten. Die zo’n 13.000. Dit park is bekend om zijn rode olifanten. Die zo’n 13.000. Dit park is bekend om zijn rode olifanten. Die 
zijn niet echt rood. Ze krijgen die kleur door het zijn niet echt rood. Ze krijgen die kleur door het zijn niet echt rood. Ze krijgen die kleur door het 

bruine stof van de savanne dat ze met hun slurf bruine stof van de savanne dat ze met hun slurf bruine stof van de savanne dat ze met hun slurf 
over hun lijf heenblazen. 

Fo
to

’s
 A

FP
/T

o
ny

 K
ar

um
b

a 
- 

S
hu

tt
er

st
o

ck

Kidsweek Woordenschat Oefenboek C_groep 7&8_MZ.indd   6 27-08-20   16:27



In de tekst staat een aantal moeilijke woorden. Lees de woordkaarten van de moeilijke woorden 
en maak de oefeningen.

7

de opvang
Een plek waar je 
terechtkunt als je hulp 
nodig hebt.

Olifanten die geen moeder 
meer hebben, kunnen in 
de opvang wonen.          

de verwaarlozing
Geen of weinig aandacht 
schenken.

Na de periode van 
verwaarlozing is de olifant 
in de opvang gelukkig 
weer helemaal opgeknapt.

zich inzetten voor
Er je best voor doen.

De mensen in de opvang 
zetten zich in voor 
olifanten die achtergelaten 
zijn.

omgaan met
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      1.         Voor welk dier zou jij je willen inzetten? En hoe zou je dat dan doen? Beschrijf of teken het 
      hieronder.

2. Vul de lege plekken in. Kies uit: de opvang, de verwaarlozing en zich inzetten voor.

 De olifant zag er slecht uit door _________________________________________

 van zijn moeder. In  _____________________________________ 

 knapte de olifant gelukkig weer helemaal op.
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   Olifantencrèche in de natuur

de wees
Een kind of dier dat beide 
ouders verloren is.

De vader en moeder van 
de olifant zijn overleden, 
nu is de olifant een wees.           

de vondeling
Baby die ergens is 
neergelegd om door 
anderen meegenomen te 
worden.

De vondeling werd bij de 
kerk gevonden.

de voogdij
Bepalen over en 
verantwoordelijk zijn voor 
een kind.

Na de scheiding van mijn 
ouders, kreeg mijn moeder 
de voogdij over mijn broer 
en mij.

alleen

8
OEFENING 1

      3.         Welk woord staat hier? Schrijf het woord op het lijntje en kruis de betekenis aan. 

      Het woord dat uit de rebus komt is: __________________________________________________

  Bepalen over en verantwoordelijk zijn voor een kind. 
  Een kind dat 18 jaar is geworden en zelfstandig is.

4. Is de onderstaande zin WAAR of NIET WAAR? Kleur de zin groen als het WAAR is en rood als het 
 NIET WAAR is.

b   v b   d

Kleur de zin groen als het  is en rood als het 

Een wees en een vondeling wonen bij hun biologische ouders.
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