We

Liejef!

Naam: ………………………………
ZESDE LEERJAAR
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Proficiat,
Leeuwenaar!

Hé jij! Ja, jij!
Ondertussen zit je in het zesde leerjaar en ken je al heel wat dingen in en rond Zoutleeuw.
Je gaat dit schooljaar naar Pennenzakkenrock, op bosklassen en zoveel meer. Eigenlijk…
ben je vanaf nu een echte Leeuwenaar, als je dat nog niet was tenminste. Om er zeker
van te zijn dat je de titel van ‘Leeuwenaar’ echt verdient, doen we toch eerst even een
quiz. Ready? Set… Go!

Ben ik ook een
echte
Leeuwenaar?
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Tijd om elkaar te
verscheuren!

Vraag

Antwoord

1. In Zoutleeuw zijn er
verschillende scholen. Kan je
drie namen geven?
2. Ik wil graag naar de winkel.
Ik heb water, koekjes en vlees
nodig. In welke winkel kan ik
terecht?
3. Hoe heet de burgemeester
van Zoutleeuw?
4. Wie was Leonardus?
5. Hoe heet het recreatiedomein
in Zoutleeuw?
6. Waar was de stad ‘Leeu’
bekend om in de middeleeuwen?

Euhm… Mogen we dat eens
opzoeken op internet?
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Vraag

Antwoord

7. Voor een lekker ijsje kunnen
we altijd terecht bij juf Karen.
Hoe heet haar ijssalon?
8. Hoe heet de rivier die door
Zoutleeuw loopt?
9. Hoe heet de toren van onze
Sint-Leonarduskerk?

BONUS: Wat is er zo speciaal aan deze toren? Wat maakt hem écht uniek?
10. We zitten in Zoutleeuw
vlakbij Haspengouw. Welke
fruitsoorten maken deze streek
tot wat ze is?
11. Hoe heet het woonzorgcentrum van Zoutleeuw?

12. In 1938 waren er geen
meisjes op deze school. Hoe
kwam dat?
13. Sint-Leonardus wordt steeds
afgebeeld met handboeien bij
zich. Waarom?
14.

WEGGEVERTJE:
Hoe heet de directie van onze
school?
15. Noteer drie
dorpen/gemeentes die grenzen
aan Zoutleeuw.
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Kunnen we dan nu
eventjes uitblazen?
Jullie kunnen je quiz samen met de leerkracht of aan de hand van een correctiesleutel
verbeteren. Jullie deden het waarschijnlijk schitterend en kunnen jezelf een score op 15
punten geven. Goed bezig, Leeuwenaar!

En dan nu… iets anders!
Je brengt nu samen met de leerkracht een bezoekje aan de toeristische dienst van
Zoutleeuw. Dit doe je niet voor niets, want je krijgt een opdracht mee. Het is namelijk de
bedoeling dat je in groepjes van vier (meer of minder kan ook) een bezienswaardigheid in
Zoutleeuw gaat promoten. Wat bedoelen we nu met ‘promoten’? Je neemt op het kantoor
van de toeristische dienst enkele flyers van Zoutleeuw mee. Let op! Kies dingen die je
interesseren. Anders wordt deze opdracht lang en erg saai voor jullie. Deze flyers bekijk
je in groep. Hoe zijn ze opgebouwd? Welke informatie staat in de flyer? Hoe is de lay-out?
Vervolgens kies je één bezienswaardigheid in Zoutleeuw en ontwerp je in je groep een
nieuwe flyer. Deze mag je zelf tekenen of ontwerpen op de pc.

Nog even alles
op een rijtje!
- Bezoek aan de toeristische dienst
- Flyers meenemen en bekijken
- Een onderwerp kiezen en een flyer
ontwerpen.
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Opdracht:
-

Zoek op waar de toeristische dienst is.
Kijk naar de openingsuren.
Weten jullie de weg?
Plan samen met de leerkracht wanneer jullie naar daar gaan.

Veel plezier en veel succes!
Jullie flyers komen achteraf bij
de toeristische dienst te
liggen!
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