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Nooit meer oorlog!

A) De Europese samenwerking is gestart in het jaar ............ Kleur het juiste tijdvak in.
B) In het de aflevering van klokhuis over Europa zeggen sommige kinderen zich Europeaan te voelen.
Wat denk jij dat ze hiermee bedoelen? Bespreek dit met je buurman/vrouw en vul onderstaande zin in.
Ze voelen zich Europeaan, omdat ...................................................................................
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De Europese Unie

De Europese Unie bestaat nu uit 28 landen (2017). Kleur de landen van de EU in het kaartje van
Europa. Zoek de landen op internet of weet je ze uit je hoofd?
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De Euro

Binnen de Europese Unie kun je vrij reizen en betalen
met de euro. Maar dat geldt niet overal. Alleen binnen de
Schengenlanden kun je zonder paspoort vrij reizen en
alleen in de Eurozone kun je betalen met de euro.
Kies je favoriete vakantieland binnen Europa en zoek op
of je wel of geen paspoort mee moet nemen en of je met
de euro kan betalen of niet. Zoek op internet de nodige
informatie: Toets in: (naam van het land) en EU.
Vul in en streep door wat niet van toepassing is:
●

Mijn favoriete vakantieland in Europa is: ………………………...............….

●

Dit land is wel / geen lid van de Europese Unie (EU).

●

Ik kan hier wel / niet zonder paspoort naar toe (Schengenland).

●

Ik kan hier wel / niet betalen met de euro (Eurozone).
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De Eurozone

Sinds 2002 betalen we in Nederland alles met de euro
en niet meer met de gulden.
Nederland hoort bij de eerste twaalf landen die de euro
gingen gebruiken.
De Eurozone bestaat nu uit 19 landen. Om de landen
van de Eurozone te onthouden zijn er altijd handige
ezelsbruggetjes bedacht:
●

Bij 12 landen was het ding flof bips

●

Bij 17 landen was het sms ff bondige clips.

Bedenk een nieuw ezelsbruggetje met de volgende
19 beginletters:
B, C, D, E, F, F, G, I, I, L, L, L, M, N, O, P, S, S, S
Mijn ezelsbruggetje voor de Eurolanden:

………………...............................................................................................………...............….
………………...............................................................................................………...............….
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