
QUIZ
Tip!  Speel de quiz klassikaal op  

het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan: die bepaalt  

wie antwoord mag geven.

☞  Wijs een vragensteller aan: die stelt  
de vraag en noemt de 3 mogelijke  
antwoorden.

☞  Wie het eerst zijn vinger opsteekt,  
mag antwoord geven.



 De meeste feestdagen in Nederland zijn religieuze 
dagen. Veel mensen zijn blij dat ze dan vrij zijn, maar 
niet iedereen weet wat er op die dag eigenlijk wordt 
gevierd of herdacht. Zo is Goede Vrijdag de vrijdag voor 
Pasen. Wat wordt er op die dag herdacht? 

 A De geboorte van Jezus

 B De kruisiging van Jezus

 C De wederopstanding van Jezus

1



Het bekendste islamitische feest dat in Nederland 
gevierd wordt, is het Suikerfeest. Dit feest duurt  
een paar dagen. Hoe heet de periode daarvoor en 
hoelang duurt die? 
     

 A Ramadan, duurt dertig dagen

 B Pasen, duurt twee dagen

 C Pinksteren, duurt twee dagen
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 Moslims hebben eerst een vastenperiode en vieren 
daarna feest. Katholieken vieren eerst feest en gaan 
daarna vasten. Hoe heet dit katholieke feest, hoelang 
duurt het en hoelang is de vastenperiode?
 

 A  Carnaval duurt drie dagen en de 
vastenperiode is veertig dagen

 B  Pinksteren duurt twee dagen en de 
vastenperiode is twintig dagen

 C  Hemelvaart duurt een dag en de 
vastenperiode is vier dagen
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Jom Kipoer is een joodse feestdag en betekent: Grote 
Verzoendag. Het is voor de joden de heiligste dag van 
het jaar. Een dag van inkeer en kijken naar jezelf. Als 
iets je dwarszit, als je ruzie hebt met jezelf of iemand 
anders, is dit de dag om weer opnieuw te beginnen. 
Wat mag je op die dag NIET doen?

 A Muziek maken

 B Vasten

 C Bidden
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Er bestaat een religieuze dag waarop gelovige en ook 
steeds meer niet-gelovige mensen hun gestorven 
familieleden en vrienden herdenken. In Zuid-Amerika 
wordt die dag het meest uitbundig gevierd: op een 
kerkhof, met muziekinstrumenten, slingers en eten. 
Samen met de doden wordt een uitbundig feestje 
gebouwd. Op welke dag is dit en hoe heet deze dag?

 A 4 mei: Dodenherdenking

 B 1 november: Allerheiligen

 C 2 november: Allerzielen 



 Veel mensen gaan knetterend en knallend  
het nieuwe jaar in. Maar dat doen ze lang niet  
allemaal op hetzelfde moment. Ook zijn er heel  
veel verschillende soorten nieuwjaarsfeesten.  
In sommige landen duurt het Nieuwjaarsfeest  
een paar dagen. Hoe heet het Chinese  
nieuwjaarsfeest en waaraan je herken het?
 

 A Chun Jie: aan de draak en het vele vuurwerk

 B Thingyan: een spetterend waterfeest

 C  Holifeest: iedereen draagt witte kleding en 
gooit met gekleurd talkpoeder en water
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In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag.  
Maar eerst is op 4 mei de Dodenherdenking.  
Dan worden de slachtoffers van oorlogen herdacht, 
met name van een bepaalde oorlog. Welke?

 A De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

 B De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

 C De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
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Op 1 juli vieren Surinamers Keti Koti.  
Het is de dag der vrijheden.  
Wat wordt er die dag gevierd en sinds wanneer?

 A 1863: afschaffing slavernij

 B 1975: Onafhankelijkheidsdag

 C onbekend: godsdienstvrijheid
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 Op 23 april vieren de Turken Çocuk Bayrami: de 
Onafhankelijkheidsdag. Op deze dag zijn in Turkije de 
kinderen de baas, omdat kinderen de leiders van de 
toekomst zouden zijn. Ze mogen het nieuws voorlezen, 
burgemeester spelen en directeur zijn van de school. 
Door welke leider is deze dag tot Onafhankelijkheidsdag 
voor het kind uitgeroepen, en wanneer?

 A 1918: Sultan Mehmet VI

 B 2014: President Erdogan

 C 1920: Mustafa Kemal Atatürk

9



Elk jaar vier je op je geboortedag je verjaardag.  
Maar er bestaat een kinderboek waarin een feestje 
wordt gegeven voor de ‘onjaardag’. Door wie en in  
welk boek wordt die onjaardag gevierd?

 A Aladin in Duizend-en-een-nacht

 B De Hoedenmaker in Alice in Wonderland

 C Pinokkio in Luilekkerland
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