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DIT WEET JE NU!

  LES 1    I N  E I G E N  L A N D

Veel mensen gaan een dagje naar een attractie 
in Nederland. Bijvoorbeeld naar een pretpark, een 

museum of een dierentuin. Waar ga jij het liefst naartoe? 
Welke bestemming kies jij?
Ga je met de auto ergens naartoe? Dan wijzen de blauwe 
routeborden langs de autowegen je de weg. Een navigator weet 
precies waar je bent. Als je je bestemming intypt, vertelt een stem 
hoe je moet rijden.
Wil je weten waar een stad ligt? Kijk dan op een landkaart. Daarop 
staan ook rivieren en meren van een land. Wil je weten hoe je van 
Amsterdam naar Arnhem moet rijden? Kijk dan op een wegenkaart. 
Daarop zijn de wegen duidelijk aangegeven.

  LES 2    I N  E U R O P A

Ga je op vakantie naar een land buiten Nederland? Dan ga je naar 
het buitenland. Je moet je paspoort of ID-kaart meenemen. Je kunt 
dan laten zien wie je bent met je naam, geboortedatum en pasfoto.
Mensen die voor hun plezier op reis zijn, noem je toeristen. De 
mensen in vakantielanden zijn meestal blij met toeristen. Ze zijn trots 
op de mooie dingen in hun land. En ze verdienen geld aan toeristen.
In Nederland betaal je met de euro. In veel andere landen in 
Europa ook. Nederland heeft drie buurlanden. In het zuiden grenst 
Nederland aan België, in het oosten aan Duitsland. Het Verenigd 
Koninkrijk is ook een buurland, ook al zit er een grote zee tussen.

  LES 3    B U I T E N  E U R O P A

Vliegtuigen horen bij het luchtverkeer. Vliegtuigen landen en 
vertrekken vanaf de luchthaven. Nederland heeft vijf luchthavens. 
Schiphol is de grootste.
Nederland hoort bij het werelddeel Europa. China hoort bij het 
werelddeel Azië. In Nederland betalen we met de euro. Chinezen 
hebben een andere muntsoort: de yuan.
Niet overal in de wereld is het even laat. Ga je naar het oosten? Daar 
is het later dan in Nederland. Er is een tijdsverschil met Nederland.
Op een wereldkaart zie je alle werelddelen en oceanen.

Op de routeborden staat het 

nummer van de weg. En naar 

welke stad de weg gaat.

Ga je op vakantie naar Italië,

 neem dan je paspoort of ID-kaart mee.

Als het in Amsterdam 10 uur in 

de ochtend is, is het in Beijing 

4 uur in de middag.
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