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1  ‘Spreek je vandaag met mij af?’ vraagt Kedia de volgende dag aan Pien.
 Kedia heeft een vrolijk gezicht. Vooral haar ogen stralen. Pien heeft nog niet één keer gezien of 

gehoord, dat Kedia mopperde of boos was.
 ‘Ik wil graag met je mee, Kedia’ zegt Pien, ‘Je bent vrolijk en je lacht altijd.’
 ‘Dat is mijn karakter’ zegt Kedia.
 Samen stappen ze op een van de grootste landen op het schoolplein. Ze staan naast een rode vlag 

met goudgele sterren.
 Eén ster is wat groter dan de vier sterretjes die erbij staan.
 ‘Kom, we gaan’ zegt Kedia.
 Samen dansen ze op het houten vloertje, dat op het land ligt.
 De melodie klinkt goed. De danspassen gaan gelijk. Het klikt.
 Langzaam stijgen ze op.

2 Vanuit de lucht kan Pien nog niet goed zien waar ze met Kedia naar toe gaat.
 Ze ziet strepen en vlekjes. Ze ziet ook een lange donkere kronkellijn.
 Hoe dichter ze bij de grond komt, hoe groter alles wordt.
 De donkere kronkellijn lijkt een weg te worden. Wat dichterbij lijkt het meer op een brug. Maar het is 

geen brug.
 Kedia en Pien komen op een muur terecht. Een muur met een voetpad en heel veel traptreden.
 Alweer een muur. Pien was met Menno ook bij een muur. Maar die was grotendeels weggehaald. 
 Nu staat ze bovenop een prachtige muur.
 Er zitten hier en daar een soort van blokken aan vast. Die steken erboven uit.
 Kedia vertelt dat in die blokken schietgaten zitten. Vroeger waren die nodig voor de verdediging van 

het keizerrijk.
 Met kruisbogen en kanonnen, werden de vijanden uit de buurt van de muur gehouden.
 ‘Als een soort oorlog bedoel je?’ vraagt Pien bezorgd.
 ‘Wij zijn in China’ zegt Kedia, ‘We staan op de Chinese Muur.
 Ik woon in de hoofdstad Peking. Daar zijn we nu niet. Mijn vader werkt hier op de muur. Daarom 

brengen de tapschoenen me soms naar de Chinese Muur. En wanneer ik naar huis wil, brengen ze me 
naar Peking. Zo is het afgesproken op onze school.’

3 ‘Wat doet jouw vader voor werk? Moet hij schieten op vijanden?’ 
 Kedia merkt dat Pien bezorgd is.
 ‘Nee’ zegt Kedia vlug, ‘Mijn vader is een gids op de Chinese Muur. Hij weet er alles over en vertelt dat 

aan toeristen.’
 De meisjes lopen een stukje van de trappen op en komen bij de wachttoren aan, waar Kedia’s vader 

werkt.
 ‘Mijn vader neemt altijd iets lekkers voor me mee’ zegt Kedia, ‘Ik hoop dat hij gedroogde pruimen bij 

zich heeft.’
 Samen lopen ze naar binnen en begroeten Kedia’s vader: ‘Ni hao.’ 
 Kedia zegt nog iets in het Chinees. Pien verstaat er niets van.
 De taal lijkt helemaal niet op Nederlands. Het klinkt zo ontzettend anders.
 Tijdens de pauze van Kedia’s vader eten en drinken ze. Geen gedroogde pruimen vandaag.
 Ze krijgen pekingeend: stukjes eend, gerold in een dunne pannenkoek en zoet gemaakt met een 

beetje saus. 
 De pannenkoeken worden in stukjes verdeeld. Daarna wordt er met stokjes gegeten. Best moeilijk 

vindt Pien, maar na een paar hapjes lukt het al aardig.

4 Dan is de pauze van Kedia’s vader voorbij. Er staat een groepje mensen te wachten. 
 Kedia’s vader loopt naar de toeristen en stelt zich voor. Ineens spreekt hij geen Chinees meer, maar 

een andere taal. Deze taal klinkt Pien bekender in de oren. Kedia’s vader spreekt Engels.

12 Weer een muur
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 Engels is een wereldtaal en wordt door veel mensen gesproken. 
 Op school heeft Pien al een paar Engelse woorden geleerd.
 Ze herkent de taal het meest van de televisie en van computerspelletjes.
 Maar ook van haar uitstapje naar Londen, met Thom.
 Toch verstaat ze lang niet alles van wat de vader van Kedia vertelt. 

5 Kedia weet ook veel over de muur te vertellen en zij vertelt Pien er alles over.
 Ze lopen een stukje mee met de groep:
 ‘De Chinese Muur is zo groot, dat deze vanaf het International Space Station te zien is. Dat is het 

ruimtestation dat 365 kilometer boven de aarde ligt.
 De Chinese Muur is meer dan zesduizend kilometer lang. De muur verdedigde vroeger het Keizerrijk 

tegen de volken uit het noorden.
 De mensen op de muur konden elkaar waarschuwen, als er troepen wilden aanvallen.
 Ze maakten dan een vuurtje op de plaats waar gevaar dreigde. De mensen op de volgende wachttoren 

konden de rook zien. Zij maakten dan ook een vuurtje, om de mensen op de volgende wachttoren te 
waarschuwen. 

 Zo ging het nieuws als een lopend vuurtje langs al die wachttorens over de lange muur.’ 

6 Ondertussen hebben ze over heel wat traptreden gelopen.
 Pien weet nog niet alles over de muur, maar het is tijd om naar huis te gaan.
 De magische tapschoenen brengen Pien terug naar het schoolplein.
 Pien hijgt en puft, als ze naar huis loopt. Zo moe is ze van het lopen over het lange voetpad met zijn 

vele trapjes. 
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Opdracht 1
‘Nee’ zegt Kedia vlug, ‘Mijn vader is een gids op de Chinese Muur. Hij weet er alles over en vertelt dat 
aan toeristen.’
Wat weet jij van de Chinese Muur? Toeristen komen er graag en jij leidt ze rond.
Vertel in mooie zinnen wat er te zien is.

Opdracht 2
Ga naar de website van Schooltv en zoek het filmpje De reuzenpanda - Een bedreigde diersoort op.
Lees eerst de vragen, bekijk het filmpje en schrijf dan de antwoorden op.

De panda wordt ook wel bamboebeer genoemd. 

Waarom is dat? 

Een panda is ongeveer vijf maanden in verwachting. 

Hoe ziet een pasgeboren pandajong eruit?  

De meeste panda’s leven in reservaten in China.

Waarom worden ze met uitsterven bedreigd? 

Opdracht 3
Zo ging het nieuws als een lopend vuurtje langs al die wachttorens over de lange muur.

Dit mag je hier best letterlijk nemen. Maar er zijn meer spreekwoorden met vuur.
Weet jij wat ze betekenen? Trek een lijn tussen de uitdrukking en de betekenis.

 zijn hand ervoor in het vuur durven steken 
 
 olie in het vuur gooien 

 de kastanjes uit het vuur halen  
 
 waar rook is is vuur 

Opdracht 4
Kungfu is een vechtsport of vechtkunst en komt uit China. Het betekent letterlijk vaardigheid.
Door te sporten ontwikkel je evenwicht tussen een gezond lichaam en een gezonde geest. 
Jij doet vast ook een sport. Weet jij uit welk land deze sporten komen?

 Engeland   Frankrijk        Verenigde Staten      Japan         Nederland

Welke sport vind jij leuk?  Waar komt de sport vandaan? 

een moeilijk klusje oplossen

ergens heel erg zeker van zijn
 
er zal vast iets mis zijn

de ruzie opnieuw laten beginnen 
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Opdracht 5
Je kent vast je eigen sterrenbeeld. In China gebruiken ze andere 
sterrenbeelden dan bij ons. 
Ken jij de Chinese dierenriem? Zoek uit welke dieren dat zijn en 
zet een rondje om de figuren die ze in China kennen. 

Opdracht 6
In China spreekt men Chinees, maar eigenlijk is dit 
een verzamelnaam voor meerdere talen. 
Mandarijn en Katonees worden het meest gesproken. 
Chinezen schrijven geen letters maar karakters. 
Zoek op internet naar Chinese karakters en bekijk 
ze goed. 
Kun jij zelf een karakter bedenken in Chinese stijl? 
Ontwerp je eigen karakter en schrijf erbij wat 
het betekent. 

 

                                                                                                          

Opdracht 7
Kun jij tot tien tellen in het Chinees? Als je de woorden hardop leest, herken je misschien de cijfers.
Schrijf de woorden achter de juiste cijfers.

ba - yi - jui - ér - qi - si - wu - shí - liù - san

1  6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

Weekopdracht
In China eten ze met stokjes, dat lijkt lastig maar het valt wel mee.
Probeer deze week ook met stokjes te eten. Kijk naar filmpjes op Youtube om te zien hoe je dat doet. 
Zorg voor twee schone en splintervrije eetstokjes. Je kunt ze bij een Chinees restaurant vast wel krijgen. 
En eet je soep? Wees creatief en los het op.

De aap is het negende dier volgens de Chinese kalender. Vaak vrolijk zijn is een van de karaktereigenschappen van iemand die onder het teken van de aap geboren is. Creatief zijn hoort daar ook bij.

Tip 
Snijd vooraf je eten in stukjes 

die in je mond passen.
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