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Het water kookt8

Het feest was in aantocht. Ko zocht alle potten en pannen bij elkaar 
die hij had en leende ook die van Prik. 
‘Ik ga nog meer water halen’, pufte hij tegen Prik. 
‘Tjonge’, zei Prik. ‘Zoveel?’
Ko knikte. ‘Als alle bosbewoners komen, hebben we wel een paar 
honderd kopjes thee nodig.’
Prik schudde verbaasd zijn hoofd.
‘En ik maak allerlei soorten thee’, zei Ko. 
‘Kruidenthee, vruchtenthee, eikeltjesthee en nog veel meer!’ 
Daarna rende hij weg.
‘Ik denk dat ik maar gewoon op zoek ga naar het recept voor mijn 
bosbessentaart’, zuchtte Prik. ‘Daarvoor heb ik gelukkig niet zoveel 
potten en pannen nodig.’
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Het water kookt

Ko maakt heel veel thee om van het feest een echte high tea te maken.
High tea is Engels, maar wij gebruiken het ook vaak.
Als buitenlandse woorden onderdeel worden van onze eigen taal, 
spreken we van leenwoorden.

Bedenk zelf minstens 6 leenwoorden. 
Zet achter ieder leenwoord een alternatief Nederlands woord.

Leenwoord In het Nederlands

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

Wat staat hier? 

Dat betekent: 

m = v            -d            as = e                             v = w                    w = z
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Het water kooktPrik gaat een 
bosbessentaart bakken.

Wat heeft hij daarvoor nodig?

Hoe noem je de 
onderdelen van 
een recept?

In welk land wordt veel 
bosbessentaart gegeten?

Hoe noemen ze 
de taart daar?

Waar heb je dat 
opgezocht?

Prik is dol op bosbessentaart.

Welke taartsoort is 
typisch Nederlands?

Waar heb je dat gevonden? 
(noem de website als je internet hebt gebruikt)

Waarom vond je die informatiebron (boek, website of iets anders) 
bruikbaar?

        In welk land 
wordt die taart het 
meest gegeten?

Wat voor taart vind 
jij het lekkerst?
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Het water kookt

Ga op zoek naar twee gerechten die bij een high tea passen.

•	 Zoek	een	gerecht	waarbij	je	een	oven nodig hebt om het te maken.
•	 Zoek	een	gerecht	dat	je	zonder oven kunt maken.

Schrijf voor ieder gerecht op welke ingrediënten je nodig hebt.
Schrijf voor ieder gerecht op hoe je het maakt.

Voor hoe je een gerecht maakt 
bestaat ook een woord. 

Welk woord is dat?

Zou je het gerecht waarbij 
je geen oven nodig hebt 
misschien mogen/kunnen 
maken voor de klas?
Vraag aan juf of meester!


