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Mijn Malmberg

Wij gaan sta-ken!
Kleur de woorden:										
baas

boos

= geel

sta-ken = rood

= geel

arm

= rood

macht

mis-lukt = blauw

= blauw

1

3

Mannus bleef thuis,		

de turf-stekers zijn boos,		

want zijn vrouw was ziek		

want ze werken heel hard			

de veen-baas is ge-meen		

en toch zijn ze heel arm		

Mannus kreeg ont-slag		

ze gaan sta-ken		

de man-nen willen nu sta-ken		

2

4

de baas zit en eet veel		

dan komen de sol-daten		

hij lacht ge-meen		

die hebben een ge-weer		

hij is rijk			

het sta-ken mis-lukt		

de baas heeft veel macht		

Mannus krijgt toch ont-slag		

Bekijk de plaatjes. Kruis het goede antwoord aan.

1

2

de turf-stekers
de veen-baas
de turf-stekers
de veen-baas
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3

4

de turf-stekers zijn boos
de sol-daten hebben een ge-weer
de turf-stekers zijn boos
de sol-daten hebben een ge-weer
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Mijn Malmberg

Turf-stekers tegen veen-bazen
Kruis het goede antwoord aan.		

de turf-stekers					de veen-bazen		
wij willen geld, geen bonnen					

wij doen het niet		

en het werk is te zwaar				

wij houden al het geld		

we willen ook soms vrij zijn					

wij hebben de macht		

wij sta-ken voor ons recht					

wij halen de sol-daten			

		
wie willen geen bonnen meer?

wie heeft de macht?

wie willen ook wel eens vrij zijn?

wie gaan stak-en?

wie halen de sol-daten?

de turf-stekers
de veen-bazen
de turf-stekers
de veen-bazen
de turf-stekers
de veen-bazen
de turf-stekers
de veen-bazen
de turf-stekers
de veen-bazen

Heb jij veel vrije tijd doordeweeks? Hoeveel uren? Schrijf op.
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Mijn Malmberg

Turf-stekers tegen veen-bazen
Kruis het goede antwoord aan.		

de werf-baas					de vak-bond				
er is een sta-king					

wij sta-ken en staan voor de poort			

het werk ligt stil					

wij krij-gen geen loon van de baas 			

het schip komt zo nooit af					

de vak-bond zorgt voor wat geld		

mijn klant wordt boos,					

tot wij onze zin krijgen				

maar ik geef niet toe!					sa-men staan wij sterk				
waarom ligt het werk stil?

waarom wordt de klant boos op de baas?

wat doe je als je staakt?

wat wil de vak-bond?

van wie krijg je geld als je staakt?

er is geen klant
er is een sta-king
de klant wil meer geld
het schip komt nu niet af
dan werk je heel hard
dan werk je niet
meer werk
meer loon
van de baas
van de vak-bond

Ken jij iemand die wel eens heeft gestaakt? Schrijf op.
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Mijn Malmberg

Ik ben de baas!
Trek een lijn naar de goede zin.

als papa niet werkt,
dan zijn wij heel arm

schrijf een brief naar de baas,
dat helpt vast wel

ik ben de baas en
ik geef niet toe

stop, ga niet wer-ken!
samen staan we sterk!
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Mijn Malmberg

Kies-recht voor iedereen
Bekijk de nummers. Trek een lijn naar de goede zin.		

3
2

1

toen: in 1800					

nu: in 2014			

mocht je stem-men,					

mag je stem-men			

maar niet als je arm was				

als je achttien jaar bent			

en niet als je vrouw was

man en vrouw, rijk en arm

1

rijke man

2

stem-formulier

3

stem-bus

Kruis het goede antwoord aan.

ja

nee

mag een kind nu stem-men?

mag een vrouw nu stem-men?

mag je nu stem-men als je heel arm bent?
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Mijn Malmberg

Aletta Jacobs
Kruis het goede antwoord aan.		

Aletta Jacobs				
ze werd dok-ter				
en wilde ook stem-men				
dat lukte haar
Aletta Jacobs was …

wat was het be-roep van Aletta Jacobs?

wat wilde Aletta Jacobs?

een vrouw
een man
huis-vrouw
dok-ter
stem-recht voor vrou-wen
stem-recht voor man-nen

Teken jouw eigen spandoek.
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Mijn Malmberg

School-regels en huis-regels
Zet een kring om het goede antwoord.

		

niet pra-ten tijdens de les

op school

thuis

poets je tan-den voor-dat je naar bed gaat

op school

thuis

niet fiet-sen op het school-plein

op school

thuis

niet af-kijken bij het ma-ken van een toets

op school

thuis

han-den was-sen voor het eten

op school

thuis

blijf aan ta-fel tot iede-reen klaar is

op school
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Mijn Malmberg

Nog meer regels
Zet een kring om het goede antwoord.

		

licht op je fiets

veilig-heid

geen last van el-kaar

stop voor het zebra-pad

veilig-heid

geen last van el-kaar

troep moet in de afval-bak

veilig-heid

geen last van el-kaar

gor-del om in de auto

veilig-heid

geen last van el-kaar

helm op tij-dens het werk

veilig-heid

geen last van el-kaar

geen mo-biel-tjes in de klas

veilig-heid
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geen last van el-kaar
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De wet zegt …
Zet een kring om het goede antwoord.

		

			steel niet				eet geen snoep			
								
								
											rij niet te hard
ga de auto-wassen								
								
								
											eet je bord leeg
doe je fiets-lamp aan								
								
								
											als je vijf jaar bent,
			

ga om acht uur naar bed					

moet je naar school

Schrijf jouw eigen slaap-kamer-wet op. Hang de wet aan je deur op!

wet van:
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