week 16 – 16 april 2018 – tekst niveau AA

Nederland viert feest
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Op 27 april is het feest.
Dan is het Koningsdag.
We vieren de verjaardag van de koning.
Het is een nationale feestdag.

Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen
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Het land kleurt oranje.
Verjaardag
Koning Willem-Alexander is op 27 april jarig en dus is het feest.
Op Koningsdag zie je overal vlaggen wapperen.
Oranje is de kleur die hoort bij de koninklijke familie.
En daarom hoort de kleur bij Nederland.
Veel mensen hebben oranje kleren aan.
Dus met Koningsdag kleurt het hele land oranje.
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Overal is het feest
In veel steden en dorpen is er een kermis.
Meestal is er een vrijmarkt waar je je oude spullen kunt verkopen.
Zo kun je geld verdienen.
Er zijn ook festivals met optredens van bekende artiesten.
En vaak kun je deelnemen aan spelletjes en andere leuke activiteiten.
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Op bezoek in Groningen
Op Koningsdag bezoeken de koning en koningin dit jaar de stad Groningen.
Elk jaar gaan ze naar een andere stad in Nederland.
Bijna de hele koninklijke familie zal aanwezig zijn.
De burgemeester van de stad is trots dat ze komen.
Speciaal voor Koningsdag zijn er allerlei activiteiten.
Het bezoek aan Groningen is op tv te zien.
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De Koningsspelen
Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen
Op de vrijdag voor Koningsdag zijn de Koningsspelen.
touwtrekken op de
Dat is dit jaar dus op 20 april.
Koningsspelen
Heel veel scholen doen mee aan deze sportdag.
Koning Willem-Alexander geeft het startsein voor de Koningsspelen.
Het thema van de Koningsspelen dit jaar is BinnensteBuiten.
Want kinderen moeten veel buiten spelen.
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Tradities
Koningsdag is een dag vol tradities.
Zoals de vrijmarkt en de kermis die overal te vinden is.
En natuurlijk dat alles oranje gekleurd is.
Wat ga jij doen op deze feestelijke dag?
Bron: nos.nl, nl.wikipedia.org

Koningsdag is een dag vol tradities.
de traditie = iets wat al heel lang op dezelfde manier wordt gedaan
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