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Aflevering ‘Kunst’

Hoe heet het strakke kleding-

stuk dat vrouwen droegen?

☐ Een korset

☐ Een hoepeljurk

☐ Een joggingsbroek

Hoe lang duurde het om de 

eerste foto te maken?

☐ Een seconde

☐ Een minuut

☐ Acht uur

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

De hoofdgast
Naam: Vincent van Gogh
Leefde tussen: 1853 - 1890

Welke 2 zinnen zijn juist? Kruis deze aan.

☐ Vincent van Gogh was in zijn tijd al een heel
beroemde schilder die veel geld verdiende

☐ Vincent van Gogh is als schilder pas later 
heel beroemd en populair geworden

☐ Vincent van Gogh sneed zijn eigen oor af
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Schilderijen van vroeger
Hiernaast zie je 4 schilderijen van Van 
Gogh. Zet de nummers bij de werken.

1 - De zonnebloemen

Dit schilderij maakte Van Gogh in 1888 

en 1889 in Frankrijk.

4 - De aardappeleters

Dit schilderij maakte Van Gogh in 1885 in 
het Nederlandse plaatsje Nuenen.

2 - Sterrennacht

Dit schilderij maakte 
Van Gogh in 1889.

3 - De kamer
Dit schilderij maakte 
Van Gogh in 1888.

Hoe is het nu?
Al zo’n 150 jaar wordt Sinterklaas gevierd. Nu 
is Sinterklaas liever dan vroeger. Toen zaten in 
zijn zak geen cadeaus. Waar was de zak voor?

☐ Om stoute kinderen in mee te nemen

☐ Om spullen van rijke mensen af te pakken

☐ Om gevaarlijke wapens in mee te nemen

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

Een bekend toneelstuk van vroeger is Op hoop van zegen. Het 
gaat over arme vissers. Een kaartje voor het toneelstuk was 
best duur. Daarom konden alleen arme / rijke mensen erheen.
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