
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Leerling - informatie 

China      
- Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? -  

Inleiding 

Jullie kennen allemaal de Chinese maaltijden hier in Nederland wel. Ook 

weten jullie nu wat men in China veel eet. Krijg je ook zo’n zin in een 

Chinese maaltijd? Vandaag maken jullie feestelijke uitnodigingen voor een 

Chinese maaltijd. Let op, deze uitnodiging maak je in het Chinees! Hoe 

schrijven ze in China? Daar gaan we ons eerst in verdiepen. 
Ik ben benieuwd naar alle uitnodigingen! 

Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

 

Religieuze plaatsen 

Beeldschrift en klankschrift 

In Nederland schrijven we met letters. De 26 letters van ons alfabet! 

Iedere letter heeft zijn eigen klank. Als je de letters achter elkaar zet, 
staan er meerdere klanken achter elkaar. Deze klanken vormen een 

woord. Dat heet klankschrift.  

 

Kan jij nog een aantal andere landen/talen noemen waar 

klankschrift gebruikt wordt? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Maar niet in alle landen gebruiken ze klankschrift om te communiceren. 

Er zijn ook landen waar ze tekens en plaatjes schrijven. Ieder 

plaatje/teken heeft zijn eigen betekenis. Deze betekenis staat vast. Als ze 

een zin willen maken schrijven ze een aantal tekens/plaatjes achter 

elkaar. Dit noemen we beeldschrift. In China en Japan gebruiken ze 
beeldschrift in plaats van klankschrift. China heeft dus geen alfabet.  

Weet jij een andere naam voor deze plaatjes/tekens? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Jij bent het klankschrift gewend, maar wat lijkt je leuker: 

beeldschrift of klankschrift? Waarom? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
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Groep 6-8 

Colofon 

 Komt bij 
ons ook 

wel beeld-

schrift 

voor?  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LocationIsrael.svg


een  

 China. Je doet er ruim een halfjaar met de boot over, dat deed Hudson 
Taylor. Wat zou jij doen op zo’n reis? 

 

 
 

Weetje… 

 …  Er zijn veel 

dialecten in 

China. Het 

noordelijk 

Chinees dialect is 

de standaardtaal 

van China. We 

noemen dat ‘het 

Mandarijn’. 
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Aantekeningen  

 

Aan wie schrijven we de uitnodiging? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Welke materialen hebben we nodig? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Welke kleuren gebruiken we? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Overige aantekeningen 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Als je nagedacht hebt over wat jullie gaan maken, laat je eerst 

jullie idee aan de leerkracht zien, voordat je aan de slag gaat! 

 

Veel succes! 

Wat ga je deze les doen? 

 

Het is de bedoeling dat jullie in tweetallen een prachtige uitnodiging 

maken. In deze uitnodiging vraag je iemand mee uit eten. Dit moet in het 

Chinees. Het wordt dus een echte Chinese uitnodiging! 

 

Hoe ga je het doen? 

Deze opdracht doen jullie in tweetallen. Je denkt na over de volgende 

dingen en maakt samen afspraken. Let op, het is een werkstuk van jullie 

samen! Samenwerken is dus erg belangrijk, net als goed overleg.  

  
 Aan wie wil je de uitnodiging schrijven? 

 Waar wil je de uitnodiging van maken? Welk materiaal gebruik je 
om de boodschap op/in te maken? (Een plankje, karton, klei 

o.i.d.) 

 Met welk materiaal maken jullie de boodschap in karakters? (verf, 

kroontjespen, of wil je het in hout of klei kerven, of…) 

 

Jullie begrijpen al, het wordt een hele speciale uitnodiging. Je mag de 

boodschap niet met stift of pen schrijven.  

 

Maak er een mooie, bijzondere en aantrekkelijke uitnodiging van! 

Weetje… 

 …  Volgens een 

Chinees 

woordenboek 

zijn er 87.019 

Chinese 

karakters, maar 

niemand kent ze 

allemaal. In het 

dagelijkse leven 

gebruikt een 

Chinees 2000 tot 

3500 karakters. 

 ! 
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