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4. TIJDENS

DE BEZETTING (p. 8

-

9)

1,. Welke koning stond tijdens W.O. ll aan het hoofd van ons land?
Kruis de juiste foto aan en noteer zijn naam.

0

0

0

0

Koning

2. Welke

beslissing nam hij op27 mei L940?

Hierdoor werd België
Vele

keerden terug naar België.

3. Waartoe werden

4.

door de nazi's.

veel gezinnen (tegen hun zin) verplicht?

Het leven op school zag er helemaal anders uit.
Welk voorbeeld uit de brief aan scholen past het best bij deze foto?
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5. Waaraan was er een groot tekort tijdens de Duitse bezetting?
Geef 3 voorbeelden.

6. Wat

zie je op deze foto?

Waarvoor werden ze gebruikt?

7.

Hoe zorgden mensen voor hun eigen voedsel?

Verbind.

o

o

Mensen kweekten thuis zelf
konijnen en kippen.

o

o

Voor aardappelen, graan en vlees
betaalde je veel geld bij de boer.

O

Parken werden omgespit
moestuinen waar mensen hun eigen
groenten kweekten

o

tot

s.

SCHUILEN

L

VooR BOMMEN (p. 10 - 11)

Hoe komt het dat er behalve Duitse bommen,

ook Britse en Amerikaanse bommen op onze steden vielen?

2.

Hoe werkt een bomalarm?
Zet in de juiste volgorde door te nummeren van L tot en met 3.

Je hebt 10 minuten de

tijd om in

de schuilkelder te geraken.

Het bange wachten op de
bommenregen begint...
Een sirene waarschuwt voor

luchtaanvallen.

3.

Als je het dagboek van Helga (bovenaan p.11) goed hebt gelezen, kan je
het woordveld aanvullen met woorden waarmee Helga de
onaangename sfeer in een schuilkelder beschrijft.

stank
schuilkelder

bidden

meeste bombardementen's nachts ge
atregelen (des mesuresl

a) Wat moesten de mensen doen bij het vallen
van de duisternis ( = als het donker wordt)?

a

b)

Leg uit.

avondklok:
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5.

-

Hoe heten de Duitse bommen (raketten) die vanop
de grond werden gelanceerd?

+

Welke grote steden werden ermee aangevallen?

V7-bom
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bommen in Antwerpen

V2-bom

