
Welkom bij de opdracht voor het vak Levensbeschouwing! 
 

Om je kennis te laten maken met het vak Levensbeschouwing, vragen we jou het cryptogram in te vullen. Natuurlijk geven we je een paar aanwijzingen. Een 

aantal letters hebben we voor jou al op de juiste plek gezet. De woorden die je opschrijft, zullen allemaal in de eerste klas aan bod komen. Je ouders mogen 

natuurlijk een handje helpen. 

Alle beginletters vormen straks de oplossing van dit cryptogram. Oh ja, de vakjes waar de cijfers instaan moet je ook gebruiken!! 

 

Het zou leuk zijn als je al filmend de oplossing probeert te vinden en die vervolgens deelt op Youtube. 

 

1. Belangrijke deugd van iemand die verstandig is. (7 letters) 

2. Iets dat je gemaakt hebt met een ander. (8 letters) 

3. Gevolg van een vraag. (8 letters) 

4. Accepteren van een ander en een lekker liedje van soulzangers Aretha Franklin. (7 letters) 

5. Als het even tegenzit, moet je…… (10 letters) 

6. Eet je heel veel met Pasen. (6 letters) 

7. Moeten we heel zuinig op zijn. (6 letters) 

 

8. Kenmerken van jezelf. (13 letters) 

9. Graag iets nieuws willen leren. (12 letters) 

 

10. Moet je veel doen bij dit vak en kan het best in stilte. (8 letters) 

11. Daar spreek je af met je vrienden. (15 letters) 

12. Dingen die altijd op dezelfde manier terugkomen. (8 letters) 

13. Zuid Afrikaanse president die 27 jaar heeft vastgezeten. (7 letters) 

14. Amerikaanse zangeres die op dit moment heel populair is. Billie …… (6 letters) 

15. Grote aanslag op de Twin Towers in Amerika. (4 letters, 6 letters) 

 

  
 



1   H   D    

2 F   R      

3   W O      

4  S   C     

5 O   Z      

6  E   N     

7  T U       
 

 

8  G    C   P    

9     S G    I   
 

 

10  D  N           

11   M   T    S P    

12 I  U            

 



13  A    L      

14  L   H      

15  N    L  V   
 

 


