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Nieuws over Nederland – februari – Valentijnsdag
niveau A-NT2

Voorspellen en tekst lezen
1. Lees de uitleg.

Als je een tekst gaat lezen, voorspel je eerst waar de tekst over gaat. Als je een
voorspelling doet, bedenk je wat je al weet. Als je daarna gaat lezen, begrijp je
de tekst beter.
Kijk eerst goed hoe de tekst eruit ziet.
•

Lees de titel en bekijk de plaatjes. Daar kun je al een beetje aan zien
waar de tekst over gaat.

•

Kijk ook naar de kopjes in de tekst. De kopjes vertellen je nog meer over
het onderwerp van de tekst.

2. Je gaat straks een tekst lezen.
De titel van de tekst is: Valentijnsdag
De kopjes van de tekst zijn:
-

Dag van de liefde

-

Harten overal

-

Valentijn

Bij de tekst staan deze plaatjes:

Hartjesballonnen

Rode rozen

3. De tekst gaat over Valentijnsdag. Wat zal de tekst je vertellen over dit onderwerp?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Lees nu de tekst helemaal. Klopte je voorspelling?
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Op 14 februari is het Valentijnsdag! Verliefde mensen geven
elkaar kaarten. Of cadeautjes. Sommige mensen geven
elkaar rozen. Maar niet iedereen doet mee.
Dag van de liefde
Valentijnsdag is de dag van de liefde. Deze dag bestaat al heel
lang. Mensen sturen een kaart naar iemand die ze heel lief
vinden. Vaak is dat iemand waar ze verliefd op zijn. Maar dat
hoeft niet. Je kunt een kaart krijgen waar geen naam op staat.
Je moet dan zelf bedenken van wie hij komt.

Rode rozen

Harten overal
In de winkels kun je rode harten kopen. Er zijn rode snoepjes,
ballonnen en kussens. Alles is in de vorm van een hart. In de
bloemenwinkels kun je rode rozen kopen. Ook kun je kaarten kopen
met harten erop. Niet iedereen vindt Valentijnsdag leuk. Er zijn
mensen die het een rare dag vinden. Ze vinden dat je altijd lief voor
anderen moet zijn. En dat Valentijnsdag vooral goed is voor winkeliers.
Want zij kunnen veel spullen verkopen. Veel mensen doen daarom
niets met Valentijnsdag.

Hartjesballonnen

Valentijn
Waarom bestaat Valentijnsdag? En waarom heet die dag zo? Niemand weet het precies. Er
zijn verschillende verhalen. Een verhaal gaat over een Romeinse man. Hij leefde heel lang
geleden. Hij heette Valentijn. Hij wilde bij een kerk horen. Maar de Romeinen vonden dat niet
goed. Want ze hadden een ander geloof. Valentijn moest naar de gevangenis. Op 14
februari zouden de Romeinen hem doodmaken. Valentijn was verliefd op een meisje.
Voordat hij doodging, schreef hij een briefje voor haar. In het briefje stond:‘Van je Valentijn…

verliefd = veel van iemand houden en samen met hem of haar willen zijn
de kaart = een stuk papier met een plaatje of een foto dat je naar iemand stuurt
de liefde = het gevoel dat je hebt als je van iemand houdt
het hart = een vorm, het betekent liefde
de ballon = een dunne vorm van rubber die je op kunt blazen
het kussen = als je slaapt, ligt je met je hoofd op een kussen. Er liggen ook
vaak kussens op de bank.
de winkelier = iemand die een winkel heeft
de Romeinen = een volk dat vroeger leefde
het geloof = geloven dat er een God bestaat. Of iets anders wat we niet kunnen
zien bestaat
de gevangenis = een bewaakt gebouw waar mensen opgesloten zitten
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Een wie-wat-waar-schema invullen
Het invullen van een schema helpt je bij het begrijpen van een tekst. Vul het schema in.
Wat voor dag is het op 14 februari?

Wie geven elkaar kaarten of
cadeautjes op Valentijnsdag?

Wie kunnen veel spullen verkopen op
Valentijnsdag?

Wie was Valentijn?

Vragen over de tekst beantwoorden
1. Lees de tekst onder het kopje Harten overal. Wat kun je in de winkel kopen voor
Valentijnsdag? Noem vier dingen.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Niet iedereen vindt Valentijnsdag leuk. Waarom vinden sommige mensen het een rare
dag? Noem twee dingen.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Wat vind jij van Valentijnsdag? Vertel erbij waarom je dat vindt.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Woordenschatvragen
1. Kijk naar de plaatjes.
Schrijf onder elk plaatje wat het is.

_____________

______________

_______________

______________

2. Lees de zinnen. Zet het goede woord op de lege plek in de zin.
Je kunt kiezen uit deze woorden: bedenken, sturen, kopen
In de winkel kun je veel spullen _____________________ voor Valentijnsdag.
Op Valentijnsdag ______________________ verliefde mensen een kaart naar elkaar.
Krijg je een kaart zonder naam? Dan moet je zelf _____________________ van wie
hij komt.
3. In regel 20 en 21 staat: Er zijn verschillende verhalen. Wat betekent verschillend?
Kies A, B, C of D.
A. echt gebeurd
B. niet hetzelfde
C. verzonnen
D. wel hetzelfde
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