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Mijn Malmberg

Belasting betalen
Kleur de woorden:										
pa-pier = geel
15:33

40MM
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galg

= rood

duur

= blauw

heer

= groen
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kunt kopen is ruzie.
duur!’ zegt een man.
’ zegt de vrouw. ‘Dat is
e boter zo duur.’
‘En wie krijgt al dat

dit zijn Kees en Betje		

mooi naar die grote
e baantjes en ze laten

daar ligt een stuk pa-pier		

ze zijn op de markt		

egt de andere man. ‘Maar

op het pa-pier staat een galg		

w.
zegt de man weer. ‘Dan

op het pa-pier staat: ‘we zullen ze wel le-ren!’

re man. ‘Alles is te duur.
ur en steken het geld in

s?

de men-sen zijn boos
de bo-ter is te duur
wie krijgt al het geld?

2 Wat moet er volgens het briefje met die heren
gebeuren?

Ze zien kippen in een
Maar ze zijn duur. Tok,
k! Betje doet de kippen

de boer krijgt niet al het geld
veel geld gaat naar een heer
1500
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nu

Vul de zinnen aan.

Kees en Betje zijn op de
op het pa-pier staat
de men-sen zijn boos, omdat
veel geld gaat naar de
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Mijn Malmberg

Patriotten en regenten
Vul de goede zin in.										

ik ben de baas

de baas is dom

3
1

het is
niet eer-lijk

2
4

de baas is rijk
en lui

1
2
3
4
		
Kruis het goede antwoord aan.

toen

nu

wie rijk is, is de baas				
de ko-ning is de baas				
wie slim is, be-slist				
mijn va-der is de baas, dus ik ook

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

eenvoudige werkbladen, pagina 2 van 5

Bij de tijd | Groep 6 thema 4, les 3 | De Franse tijd | Werkblad 3 |

Mijn Malmberg

Vrou-we Justitia
Kruis het goede antwoord aan.

dit is Vrou-we Justitia				
in haar hand houdt ze een weeg-schaal				
en een recht-boek				
ze weegt de straf en spreekt recht			
in het boek staat hoe-veel straf				
ze kijkt niet naar arm of rijk				
een dief of een boef?				
zij geeft een straf, maar geen klap
hoe heet de vrouw?

wat weegt ze?		

wat staat in het recht-boek?

ze heet Vrouw Straf
ze heet Vrou-we Justitia
ze weegt zout of meel
ze weegt de straf
de straf voor de dief
een leuk ver-haal

geeft Vrou-we Justitia een klap aan een

ja, want dat is ook een straf

boef?

nee, want een klap als straf mag niet

Wat zijn de regels bij jou thuis? Welke regels vind je lastig? Vul in.
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Mijn Malmberg

Voor- en achternamen
Kruis het goede antwoord aan.

vroe-ger had je maar één naam		

Piet werd Piet Klaas-sen,			

je naam was: Jan of Piet of Kees		

want zijn papa heet Klaas			

maar één naam was niet genoeg,		

Kees werd Kees de Lange,			

dus kreeg je nog een naam			

want Kees was heel lang			

Jan werd Jan Boots-man,			

zo-dra je je achter-naam wist			

want Jan had een boot

werd je achter-naam op-geschreven

Toon de Kor-te

Klaas Veerman

Willem de Rijke

Rik van den Bos

Koos Post-man

Toon was heel lang
Toon was heel klein
Klaas was een boer
Klaas had een veer-boot
Willem was arm
Willem had veel geld
Rik woon-de aan zee
Rik woon-de in het bos
Koos was een boer
Koos was post-bode

Wat is jouw achternaam?
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Voor de rechter
Kleur de woorden:										
dief

= geel

ad-vocaat = geel

be-wijs = rood

rech-ter

= rood

spijt

straf

= groen

= groen

kijk, dit is het be-wijs:
Peter is de dief

Ik heb niets ge-daan
Ik heb spijt

dit zijn Kees en Peter			

ik ben een politie-man		

Peter is een dief			

ik zoek uit wie de boef is		

maar hij heeft spijt			

ik zoek be-wijs		

het lijkt of Kees ook een dief is			

dat laat ik ook zien		

maar Kees heeft niets ge-daan

aan de rech-ter		
ik geef een taak-straf
van 40 uur

Peter heeft spijt
en Kees deed niets

ik ben ad-vocaat

ik ben de rech-ter		

ik help Kees en Peter		

ik hoor en kijk heel goed		

ik be-wijs dat Kees geen dief is		

als ik alles er van weet		

en ik help Peter ook		

dan kijk ik in het wet-boek		

ik zeg dat hij spijt heeft

en dan geef ik een straf			

Kruis het goede antwoord aan.

wie was de
dief?

Kees

Peter

wie helpt
een dief?

de rech-ter

de ad-vocaat

wie had niets
ge-daan?

Kees

Peter

wie geeft de
straf?

de rech-ter

de ad-vocaat

wat zoekt de
politie-man?

een foto

het be-wijs

waar staat
de wet in?

in het wetboek

bij de rech-ter

aan wie laat hij
het bewijs zien?

Kees

de rech-ter

welke straf
krijgt Peter?

hij krijgt
cel-straf
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