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1. “Hoi, hoe is het?” Wat zeggen Australiërs als ze elkaar begroeten?  

2. Het Opera House is een opvallend gebouw. Waar lijkt het op? 

3. Welke gevaarlijke dieren leven in Australië? 

4. Smaakt broccolini anders dan broccoli? 

5. Welk seizoen is het nu in Nederland? En in Australië? 

6. Wat is een brekkie? 

7. De zon is hier heel sterk, daarom moeten kinderen op school altijd een hoed  

of pet dragen buiten. Hoe kun jij je nog meer beschermen tegen de zon? 

 

 

8. Hou je van een challenge? Probeer dan eens een boterham met boter en 

een dun laagje Vegemite! Kinderen hier zijn er gek op. Wat vind jij? 

9. Veel Nederlanders denken dat Sydney de hoofdstad is van Australië, maar 

ze vergissen zich. Wat is wel de hoofdstad van dit land? 
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10. De Aboriginals leven al heel lang in Australië, al lang voordat de Engelsen dit 

land ontdekten. De Aboriginals hebben geen schrijf-taal. In plaats daarvan 

tekenen ze hun geschiedenis, verhalen en informatie. Dat doen ze op 

rotswanden, in het zand, op belangrijke spullen en zelfs op hun lichaam. 

Wat denk je dat deze tekeningen (symbolen) betekenen?  

         Zon/ster    Kangoeroe ………………..     ………………..  ………………. 

11. Wat is cricket? Australiërs vinden het fantastisch! 

12. Een dag bestaat uit 24 uur. Deze vraag gaat over klokkijken. Wat is het 

verschil tussen 2 am en 2 pm? 

13. Australië heeft bijzondere bankbiljetten. Vraag aan papa of mama of je een 

briefje van 5, 10, 20 of 50 dollar mag bekijken en vasthouden. Kun je het 

dubbelvouwen zoals een Euro briefje? Wat voel je? 

14. Waarom rijdt iedereen hier links? 

15. Wat wil jij graag ontdekken in Australië? 

 

http://www.familiemaris.blog/

