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 Lees de tekst over de windroos en maak de vragen.

Een windroos geeft op bijvoorbeeld landkaarten en bouwtekeningen aan, welke kant van de 
kaart of tekening naar het noorden wijst. Wanneer je het noorden weet, kun je ook bepalen 
waar de andere windrichtingen liggen.

a Schrijf de andere windrichtingen bij de windroos.

Noord

b Kleur in de bouwtekening de noordzijde rood en de zuidzijde blauw.

Bekijk de landkaart van Chocaladia en maak daarna de vragen.

c Welke plaats ligt het meest noordelijk?  

d Welke plaats ligt het meest zuidelijk?  

e Welke plaats ligt het meest westelijk?  

f Welke plaats ligt het meest oostelijk?  

1

Les 1

Lekko

Letterstad

Reep

Bonbonia

West

Zuid

Oost
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a Vul het alfabet steeds met drie letters aan.

 d – e – f – g – h –  –  –  – 

 m – n – o – p – q –  –  –  – 

 r – s – t – u – v –  –  –  – 

b Kleur de vakken waarvan de woorden in alfabetische volgorde staan.

aap
beer
leeuw
muis
kip

adder
krokodil
mug
slang
zeeleeuw

mier
nijlpaard
otter
paard
varken

das
hert
egel
jakhals
konijn

meeuw
rat
tijger
vos
zwijn

beuk
eik
iep
kastanje
wilg

den
esdoorn
lijsterbes
spar
cipres

arm
been
kin
nek
hiel

oor
pols
rug
teen
schouder

hart
lever
nier
milt
slokdarm

Lees de advertentie en maak daarna de vragen.

Dierenwinkel De Leeuwerik
Twee kilo brokken voor de kat 12 euro.

Drie kilo brokken voor de hond 15 euro.
Eén kilo konijnenvoer 6 euro.
Vier kilo kippenvoer 18 euro.

Vijf kilo paardenbrokken 20 euro.

a Casper koopt drie kilo brokken voor de kat. Hoeveel moet hij betalen?

  

b  Marlinda koopt twee kilo paardenbrokken en betaalt met een briefje van 10 euro. 

Hoeveel geld krijgt Marlinda terug?  

c  Bertus koopt voor de kinderboerderij: vier kilo kattenbrokken, twee kilo hondenbrokken, 

drie kilo konijnenvoer en twee kilo kippenvoer. Hoeveel moet hij betalen?  

d Voor welk dier is het voer per kilo het goedkoopst?  

2

3

i j k l

r s t u

w x y z

Voor het paard. ( € 4, – per kilo )

€ 61, –

€ 2, –

€ 18, –
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Les 2

De namen in contacten op een telefoon staan op alfabetische volgorde. Hieronder zie 
je vier stukjes uit een lijst van contacten. Zet een kruis in het vak waar de namen niet in 
alfabetische volgorde staan.

Hoogendam P J
Lange Delft 15 9988 AA 89 76 55
Janse M C
Dam 2 9987 GH 88 65 43
Kam V H de
Noorderbaan 1 9967 ER 84 43 22
Leenhouts M R
Bachlaan 4 9968 ME 86 24 63

Louws J
Singel 345 9965 TT 87 67 76
Messing S
Boterweg 87 9956 RE 86 55 33
Oreel T M
Chopinlaan 5 9954 KL 87 40 01
Netten P
Appelsteeg 78 9965 KK 86 55 05

Poorter H H de
Mesdaglaan 88 9902 VS 89 20 66
Quite E
Palinglaan 54 9976 SC 89 70 12
Rodenburg J
Walstraat 6 9901 GH 87 66 12
Schouten A
Molenstraat 55 9943 CV 88 50 32

Schuil J
Singel 88 9954 NN 87 61 32
Timmerman M
Bosjeslaan 66 9987 AN 86 54 39
Peperzak H
Postplein 77 9954 BB 87 66 04
Verdaasdonk J K
Vlammingstraat 3 9954 TT 86 55 43

Bekijk de kaart van het eiland Deksiko en maak daarna de vragen.

a De meest noordelijk gelegen stad heet Valo. Zet de naam van de stad op de streep.

b De meest westelijk gelegen stad heet Oksal. Zet de naam van de stad op de streep.

c De meest zuidelijk gelegen stad heet Accro. Zet de naam van de stad op de streep.

d De meest oostelijk gelegen stad heet Gemsa. Zet de naam van de stad op de streep.

e Kleur het eiland groen en het water blauw.

f   Bedenk zelf nog 6 namen en schrijf ze op de lijnen.

1

2

Oksal

Accro

Valo

Gemsa
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Hieronder zie je de legenda van een landkaart.

 Stad  Haven  Bergen  Vliegveld  Spoorlijn  Bos

In een legenda staan eenvoudige symbolen, die veel extra informatie kunnen geven. 

Bekijk de landkaart en beantwoord de vragen.

a Bij welke steden vind je een vliegveld?  

b Bij welke steden vind je een haven?  

c Welke steden zijn door middel van een spoorlijn verbonden met Apia?

    

d Welke steden liggen in een bergstreek?  

e Welke steden liggen in een bosgebied?  

f Teken zelf een spoorlijn van Tutto naar Rallo.

g Kleur het land groen en het water blauw.

3

Kanelia, Kroko

Kevercity, Spinstad

Mousio, Drommo, Katia (Tutto niet rechtstreeks.)

Paardu, Katia

Bera, Ezelia
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Les 3

Om het zoeken op een kaart makkelijker te maken, wordt een kaart ingedeeld in vakken. Elk 
vak heeft zijn eigen code. De code wordt aangegeven met een letter en een cijfer. Van links 
naar rechts staan letters en van boven naar beneden heeft elk vak een cijfer. In de kaart 
hieronder staan in de vakken met de coördinaten D3 en H1 een kruis.

Zet een kruis in de volgende vakken: B5 − D1 − F4 − G2 − I5 − I2 − G3 − F5 − D2 −  
C5 − B1 − B4 − C1 − D4 − F3 − H3 − I3 − D5 − I4.

Bekijk de mappen van dierenarts V. Arken. In de mappen heeft Victor Arken informatie 
over de dieren die zijn praktijk bezoeken opgeslagen. De naam van het dier bepaalt in 
welke map de informatie staat. Er zijn nog meer mappen, voor de rest van de letters.

In welk mapnummer vind je informatie over:

a Katja; hamster van Judith van Dam. Mapnummer:  

b Cesar; poes van de Fam. Karelse. Mapnummer:  

c Pluto; Duitse herder van Kees Hond. Mapnummer:  

1

2

4

1

3
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d Cindy; muis van Sofie Piepenveldt. Mapnummer:  

e Lorra; Amazone papegaai van de Fam. Vink. Mapnummer:  

f Henkie; rat van Karin Schoon. Mapnummer:  

g Kjelt; IJslands paard van de Fam. Visser. Mapnummer:  

h Berta III; koe van de Fam. Kaas. Mapnummer:  

Hieronder zie je informatie uit een map van de dierenarts. Lees de gegevens en maak daarna de 
vragen.

KAARTNUMMER: P13
Naam: Pluto
Diersoort: Duitse herder
Geslacht: M
Geboortedatum: 22-11-2015
Bijzonderheden: Hap uit linker oor

Eigenaar:
Kees Hond
Kattensteeg 44
4567 AS Muiderdam
Tel: 0191-87 65 44

Behandeldatum: 16-01-2016 Anti-wormenkuur.

Behandeldatum: 30-03-2017  Hechten van een wond in de rechter achterpoot.

Behandeldatum: 26-05-2018 Trekken van een loszittende kies.

Behandeldatum:

Behandeldatum:

i Op welke datum is Pluto geboren?  

j Aan welke bijzonderheden is Pluto te herkennen?  

  

k Waaraan werd Pluto op 26-05-2018 behandeld?  

  

l Is Pluto een reu of een teef?  

m Aan wie stuurt de dierenarts de rekening?  

Lees de gebruiksaanwijzing door en beantwoord daarna de vraag.

Verwijder voor u het apparaat aansluit de verzegeling aan de bovenkant en aan de onderkant 
van het toestel. Indien de verzegeling doorbroken is, dient u direct terug te gaan naar de 
leverancier. Bij het verbreken van de verzegeling aan de zijkanten vervalt de garantie.

Wanneer vervalt de garantie?  

 

3

wordt.

Wanneer de verzegeling aan de zijkanten verbroken

De rekening gaat naar Kees Hond.

Pluto is een reu.

Trekken van een loszittende kies.

Een hap uit het linker oor.

22-11-2015

1

3

2

3

1
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Les 4

Bekijk de plaatjes nauwkeurig. Maak daarna de opdracht.

In de plaatjes zitten tien verschillen verborgen. In welke vakken kun je ze vinden?

1    6  

2    7  

3    8  

4    9  

5   10  

Bekijk de advertenties van de kinderkrant en maak daarna de opdrachten.

Kinderkrant
De kinderkrant verschijnt 1 keer per week

als extra bijlage in Het Nieuwsblad.

Advertenties voor de kinderkrant
telefonisch opgeven voor donderdag. 
De kosten bedragen 2 euro per regel.

0989-786543

Te koop: Zo goed als nieuwe skates,
merk Gyros; maat 39. Vraagprijs 50 euro.
Tel.: 0989-337102

Te koop: Welsh pony. Zeven jaar oud en erg 
lief, inclusief zadel. Geschikt voor het rijden 
van wedstrijden. Vaste prijs 1700 euro.  
Tel.: 0989-227654

Te koop gevraagd: Buitenren voor een 
konijn en Barbiepoppen. 
Tel.: 0989-225978

Te koop: Spelcomputer met veel 
spellen. Bel 0987-550987 en vraag naar 
Arno Kloosterman.

Te koop: Mijn verzameling knikkers.
Ik heb heel veel soorten. Bij elkaar zijn het er 
tweeduizend. Liefst in één koop.
Steef, Bolleketlaan 5, Oostenveen.

Te koop gevraagd: Voetbalshirt van 
vereniging Balvast. Maat 164. Kees-Willem 
Tel.: 0989-327519

1

2

E 5C 5

D 5C 3

D 4B 3

D 3A 4

C 6A 1
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a Wat moet je doen als je een advertentie op wil geven?  

  

b Hoeveel moet Kees-Willem betalen voor de advertentie die hij plaatste?  

  

c  Je hebt belangstelling voor de verzameling knikkers van Steef. Hoe kom je met hem in 

contact?  

d Bij welke advertentie ligt de prijs vast?  

e Je hebt een buitenren te koop. Welk nummer moet je bellen?  

  

f Hoe vaak per week verschijnt de kinderkrant?  

Zet de woorden over sport in alfabetische volgorde.

tennis – voetbal – zwemmen – boogschieten – atletiek

1   4  

2   5  

3   

hockey – schaatsen – wielrennen – boksen – korfbal

1   4  

2   5  

3   

judo – paardrijden – badminton – dammen – golf

1   4  

2   5  

3   

3

golf

paardrijdendammen

judobadminton

korfbal

wielrennenhockey

schaatsenboksen

tennis

zwemmenboogschieten

voetbalatletiek

1x per week

0989-225978

Bij de advertentie over de Welsh pony.

Steef woont in de Bolleketlaan 5 in Oostenveen.

6 euro

voor donderdag.

Telefonisch opgegeven
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Les 5

De informatieboekjes van een school staan in bakken in de hal. Bekijk de bakken en maak 
daarna de vragen.

Je mag van de juf een aantal boekjes opruimen. Noteer het nummer van de bak waarin je de 
volgende boekejs terugzet:

a Fietsen baknummer:  

b Energie baknummer:  

c Kaarsen baknummer:  

d Brood baknummer:  

e Aardgas baknummer:  

f Lawines baknummer:  

g Bananen baknummer:  

h Glas baknummer:  

i Cacao baknummer:  

Bekijk het stukje uit de catalogus van postorderbedrijf Snel en maak daarna de vragen.

Postorderbedrijf Snel
Alle bestellingen binnen twee werkdagen geleverd!
Blakerweg 77
9876 AA Oosterveen
E-mail: info@snel.nl, tel.: 0876-44 00 34
Of bestel via internet www.snel.nl

Viltstiften / set van 12 verschillende kleuren  2,50 euro per set Bestelnummer 51324
Kleurpotloden / doos met 24 stuks  3,50 euro per set Bestelnummer 53344
Balpennen / doos met 100 stuks 10,00 euro per doos Bestelnummer 54678
Liniaal / 30 centimeter / kunststof  0,50 euro per stuk Bestelnummer 56780
Schaar / 18 cm / vernikkeld  1,50 euro per stuk Bestelnummer 54300
Plakband / doos met 20 stuks  5,00 euro per doos Bestelnummer 57649
Postorderbedrijf Snel ... Sneller dan snel ...

1

2

1

2

1

3

1

1

3

2

2
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a In welke plaats is postorderbedrijf Snel gevestigd?  

b  Je wilt per e-mail bestellen. Wat is het mailadres?  

c Hoe vlug levert Snel bestellingen af?  

  

d  Wat is de reclameslogan van postorderbedrijf Snel?   

 

e Je bent van plan om een schaar en 20 rollen plakband te bestellen. Welke bestelnummers  

 moet je doorgeven?  

f  Charlotte woont in de buurt van het bedrijf en gaat haar bestelling persoonlijk ophalen.  

Op welk adres moet ze zijn?  

a Kleur in onderstaande tekening de volgende vakken geel: 
A2 − A6 − B2 − B3 − B4 − B5 − B6 − C2 − C6

b Kleur de volgende vakken groen:
 D4 − E3 − E5 − F2 − F4 − F6 − G3 − G5 − H4

c Kleur de volgende vakken rood:
 I2 − I6 − J3 − J4 − J5 − K2 − K6

d Kleur alle overgebleven vakken blauw.

3

Blakerweg 77, Oosterveen

schaar – 54300, plakband – 57649

Sneller dan snel ...

Postorderbedrijf Snel ... 

Alle bestellingen worden binnen

twee werkdagen geleverd.

info@snel.nl

Oosterveen
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toetslesLes 6

Bekijk de landkaart en maak daarna de vragen en opdrachten.

Legenda:

 Stad  Haven  Vliegveld  Bergen  Spoorlijn

a Welke stad ligt het meest noordelijk?  

b Welke stad ligt het meest westelijk?  

c  De hoofdstad Walla wordt door middel van een spoorlijn verbonden aan Benito en Skindy. 
Teken de spoorlijn in.

d Welke steden hebben een haven?  

e Welke steden hebben een vliegveld?  

f Welke steden liggen in een bergachtig gebied?  

g In welk vak ligt de hoofdstad?  

h In welke vakken liggen de steden met een haven?  

i In welk vak ligt de stad Skindy?  

j Kleur het land groen en het water blauw.

1

E 2

H 3 en I 6

C 4

Tjoep en Oska

Rallo en Flats

Ommo en Rim

Ipsalo

Oska
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Bekijk een deel van de encyclopedie en maak daarna de vragen.

Geef aan in welk boek je informatie kunt vinden over de volgende onderwerpen.

a Unicef Boeknummer: 

b Vlaggen Boeknummer: 

c Zeilsport Boeknummer: 

d Witte huis Boeknummer: 

e Wasberen Boeknummer: 

f Uilen Boeknummer: 

Lees de advertentie en maak daarna de vragen.

‘Doetje’ Doe Het Zelf
Konijnenwei 56, 3498 HB Osterdam, Tel: 0989-302040

Kruiskopschroevendraaier  3 euro

Duimstok  2 euro

Lijmklem ( klein )  4 euro

Lijmklem ( groot )  6 euro

Klauwhamer  7 euro

Handzaag  8 euro

Nijptang   3 euro

Houten hamer  7 euro

Boormachine 45 euro

Schaafmachine 75 euro

Timmerman Berend Beitel heeft nieuw gereedschap nodig. Hij koopt een klauwhamer, een 
nijptang, een duimstok, een handzaag en een boormachine. Berend betaalt met een briefje van 

100 euro. Hoeveel krijgt hij terug?  

2

3

Berend Beitel krijgt € 35,– terug.

21

23

23

26

22

21
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Les 7

Lees de gegevens over het aantal zonuren in Asselerdam.

Aantal gemeten zonuren in week 32:
Op maandag 5 zonuren, op dinsdag 8 uren zon, op woensdag 5 uren zon, op donderdag 
9 uren zon, op vrijdag 8 uren zon, op zaterdag 1 uur zon en op zondag 6 zonuren.

Gegevens zoals over de zonuren in Asselerdam kunnen overzichtelijk worden weergegeven 
in een BEELDDIAGRAM. Een beelddiagram is vooral duidelijk, omdat de informatie in 
getekende vorm naar voren wordt gebracht.

Bekijk het beelddiagram en maak daarna de vragen.

a op welke dag werden de meeste zonuren gemeten?  

b Op welke dag werden de minste zonuren gemeten?  

c Op welke dagen was het aantal zonuren gelijk?  

  

d Hoeveel zonuren waren er in totaal in week 32?  

e  Hoeveel zonuren waren er gemiddeld deze week? (Het gemiddelde kun je uitrekenen door 
 alle zonuren bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal dagen waarop gemeten werd.)

  

1

6 zonuren per dag

42 uur

dinsdag/ vrijdag.

Maandag/ woensdag en

Zaterdag

Donderdag
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Lees de advertentie van groentezaak De Wortel en maak daarna de vragen.

Rozengracht 76
6798 BB Boomdorp

0989-46 44 66
Gespecialiseerd in fruitmanden

1 kilo prei
5 kilo aardappelen
1 kilo bieten
1 bloemkool
2 kilo appels
1 kilo bananen
1 kilo sinaasappelen
30 mandarijnen

Kant-en-klaar:
500 gram zuurkool
500 gram hutspot
500 gram preischotel
500 gram nasi
500 gram bami

1,50 euro
3,00 euro
2,00 euro
1,00 euro
2,50 euro
1,50 euro
2,00 euro
3,50 euro

2,50 euro
2,00 euro
2,70 euro
3,00 euro
2,90 euro

Fruitmandenspecialist De Wortel – altijd voordeliger !

a  Kevin gaat 1 kilo van de goedkoopste kant-en-klaar maaltijden kopen. Met wat voor 

maaltijd komt hij thuis?  

b Kevin betaalt met een briefje van 20 euro. Hoeveel krijgt hij terug?  

c Waarin is deze groentezaak gespecialiseerd?  

d Hieronder zie je een kassabon van de groentezaak. Vul de prijzen in.

12-11-2018 | 16.05 uur
De Wortel

2 kilo prei €  

500 gr. nasi €  

1 bloemkool €  

Totaal €  

Welke rijtjes staan in alfabetische volgorde? 

a aal − brasem − geep − kabeljauw − paling − sprot − tong − zalm

b baars − draakvis − meerval − griet − pollak − tonijn − winde

c blankvoorn − haring − lom − neushaai − poon − slijmprik − vleet

2

3 a en c

7,–
1,–
3,–
3,–

fruitmanden

€ 16,–

hutspot
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Les 8

Lees de gegevens over het aantal zonuren in week 33 in Asselerdam.

Aantal gemeten zonuren in week 33:
op maandag 9 zonuren, op dinsdag 6 zonuren, op woensdag 8 zonuren, op donderdag 
10 zonuren, op vrijdag 11 zonuren, op zaterdag 8 zonuren en op zondag 4 uren zon.

a Vul de tabel in aan de hand van de bovenstaande gegevens.

b Op welke dag werd het minste aantal zonuren gemeten?  

c Welke titel hoort er boven in de tabel?  

d Hoeveel zonuren waren er in week 33 gemiddeld in Asselerdam?  

a Noteer de negen vakken waarin een letter staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Welke dierennaam vormen de negen letters?  

1

2

schildpad

4 G

4 E

3 F

3 D

3 B

2 C

1 G

1 D

1 A

8 zonuren per dag

Gemeten zonuren in Asselerdam (week 33).

zondag
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Bekijk de pinpas van Nadine Vaers en maak daarna de vragen.

a Wat voor pasnummer heeft Nadine?  

b Bij welke bank heeft zij een rekening?  

Lees het recept en maak daarna de vragen.

Aardappelkroketten

Maak puree van 1 kilo gekookte aardappelen. Voeg vier eierdooiers en wat zout en peper toe. 
Laat het mengsel één uur rusten. Maak een mengsel van 100 gram bloem, een ei en een eetlepel 
koud water. Rol van de puree kroketten en rol ze door het mengsel en daarna door het paneermeel. 
Frituur de kroketten op 170 graden Celsius in zes minuten gaar.

Omcirkel de juiste benodigdheden voor het maken van aardappelkroketten.

tomaten    suiker    aardappelen    bloem    paneermeel

 eieren    zout    kerrie    peper

3

4

Poenbank

93448
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Les 9

Bekijk de staafdiagram en maak daarna de vragen.

a Hoeveel kilometer zwemt M. Waterrat op vrijdag? 

b Op welke dag traint M. Waterrat niet? 

c Op welke dag zwemt Waterrat het verst? 

Onderstaande documenten zijn per ongeluk gewist van de computer van een garage.  In 
welke mappen moeten ze teruggeplaatst worden.

1 2 3 4

A tm F G tm L M tm R S tm Z

a document 1 in map   d document 4 in map 

b document 2 in map   e document 5 in map 

c document 3 in map   f document 6 in map 

1

2

1 4

2 4

3 4

Donderdag

Zaterdag

5 km
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Bekijk de kaart en de legenda en maak daarna de opdrachten.

Legenda:

 Stad   Spoorlijn   Haven   Bos   Monument

a Teken een spoorlijnverbinding tussen Upko en Wapsa.

b Geef aan dat Jardi en Busla havensteden zijn.

c Geef aan dat er bij Hallu een monument te vinden is.

d Geef aan dat de meest noordelijk gelegen stad in een bosgebied ligt.

e Kleur het land groen en het water blauw.

3
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Wanneer je woorden op alfabetische volgorde moet zetten waarvan de eerste letter 
gelijk is, bepaal dan de volgorde met behulp van de tweede letter.

Bijvoorbeeld: baan − been − boor − bus

Bekijk de volgende woordrijen en omcirkel de rijen die in alfabetische volgorde staan.

kamer
ketel
koper
krop
knoop

lepel
loods
ladder
lus
lekker

dame
deken
dozen
druppel
dukaat

gazon
gezin
gooien
gras
guur

halen
horen
huizen
hijgen
helpen

maken
meren
molen
muizen
merken

Lees de volgende gegevens, maak daarna de staafdiagram af en beantwoord dan de 
vragen.

Op maandag wandelde Henk 5 kilometer, op dinsdag 3 kilometer, op woensdag 7 kilometer, 
op donderdag 8 kilometer, op vrijdag 4 kilometer, op zaterdag 10 kilometer en op zondag 
5 kilometer.

a Op welke dag wandelde Henk het meest?  

b Op welke dag wandelde Henk het minst?  

c Hoeveel kilometer wandelde Henk in week 3?  

1

2

42 km

Dinsdag

Zaterdag
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Lees de advertentie en maak daarna de vragen.

(Advertentie)

Waarschuwing!

Shine waxinelichtjes in aluminium houder.

Shine heeft besloten om met onmiddelijke ingang de waxinelichtjes die in november en 
december zijn verkocht in de winkels ALTIJD GOEDKOOP, SNELMARKT en PRIJSKIOSK uit de 
winkels en bij de consument terug te halen.

De directie van Shine heeft tot deze maatregel besloten omdat diverse klachten over ons 
product zijn binnengekomen. Bij ontsteken van de waxinelichtjes bestaat de kans op 
ontploffing. Klanten die ons product hebben aangeschaft worden dringend verzocht niet te 
gaan experimenteren, maar de waxinelichtjes terug te brengen naar de winkel waar ze zijn 
aangeschaft. Uiteraard ontvangt u daar het aankoopbedrag terug.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze consumentenlijn:

0132-098765

Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor het ontstane ongemak.

Namens de directie van Shine,
B. Bom (Manager)
Vlasdorp, 20 december.
Shine Kaarsenfabriek BV

a Wat is de naam van het bedrijf dat de waxinelichtjes heeft gemaakt?  

  

b Wat kan er gebeuren wanneer je een waxinelichtje aansteekt?  

  

c Welke winkels hebben de waxinelichtjes verkocht?  

  

d Wie heeft de advertentie geschreven?  

e  Froukje kocht in oktober een zak van honderd waxinelichtjes van het merk Shine.  
Froukje vraagt zich af of de waxinelichtjes gevaarlijk zijn. Waar kan ze met haar vraag terecht? 

  

f Zijn de waxinelichtjes die Froukje heeft gekocht gevaarlijk? Waarom wel/waarom niet? 

  

3

Nee, ze zijn niet in november of december aangeschaft.

Consumentenlijn 0132-098765

B. Bom

Prijskiosk

Altijd Goedkoop, Snelmarkt en

Ze kunnen ontploffen.

Shine
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Bekijk de staafdiagram over dieren op kinderboerderij Kleinduimpje.

a Hoe heet de kinderboerderij?  

b Welke dieren komen het meest voor op de boerderij?  

c Welke dieren het minst?  

d Hoeveel dieren wonen er in totaal op de boerderij?  

Bekijk de inhoud van het boek Katten. Maak daarna de vragen.

Inhoud:
Voorwoord  Bladzijde 2 tot en met 5
Hoofdstuk 1 De voorouders van de kat Bladzijde 6 tot en met 25
Hoofdstuk 2 Kattenrassen Bladzijde 26 tot en met 55
Hoofdstuk 3 De bouw van de kat Bladzijde 56 tot en met 80
Hoofdstuk 4 De verzorging Bladzijde 81 tot en met 111
Hoofdstuk 5 De gezondheid van de kat Bladzijde 112 tot en met 127
Hoofdstuk 6 Het fokken van katten Bladzijde 128 tot en met 154
Nawoord  Bladzijde 155 tot en met 156

a  Rosanna heeft een Bombay kat. Zij wil iets over dit ras weten. In welk hoofdstuk moet ze 

zoeken?  

b De poes van Angelina is ziek. Welk hoofdstuk is voor haar belangrijk om te lezen?

  

1

2

konijnen hamstersezels kippen varkens geiten

hoofdstuk 5

hoofdstuk 2

25 dieren

ezels en varkens

kippen

Kleinduimpje
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c Welk hoofdstuk is het langst?  

d Uit hoeveel bladzijden bestaat het nawoord?  

e  In het boek staat een foto met daarop het skelet van een kat. Op welke bladzijde zal de foto 
staan? Kies uit A − B − C − D

  A Blz. 139
 B Blz. 72
 C Blz. 10
 D Blz. 54

Lees de gegevens over dierentuin De Leeuw. Maak daarna de staafdiagram af en 
beantwoord de vragen.

In dierentuin De Leeuw leven de volgende dieren: 5 olifanten, 6 leeuwen, 2 tijgers, 4 giraffen, 
10 krokodillen, 8 apen en 3 neushoorns.

Dieren in dierentuin De Leeuw

a Welke dieren zijn het meest te zien in de dierentuin?  

b Van welke dieren zijn het minst?  

c Hoeveel dieren leven er in de dierentuin?  

3

olifanten leeuwen giraffentijgers krokodillen apen neushoorns

38 dieren

tijgers

krokodillen

2 bladzijden

hoofdstuk 4
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Lees de gegevens van aannemer S. Teen. Maak daarna het beelddiagram af.

Gebouwde huizen: 2014 − 6 huizen
 2015 − 8 huizen
 2016 − 10 huizen
 2017 − 5 huizen
 2018 − 7 huizen
 2019 − 7 huizen
 2020 − 4 huizen
 2021 − 9 huizen

Aantal per jaar gebouwde huizen

2014      

2015        

2016          

2017       

2018

2019

2020

2021

  = één huis

Zet de volgende woorden in alfabetische volgorde.

flap − foto − fuut − film − fret − fan − feest

a  e 

b  f 

c  g 

d 

1

2

fan foto

feest fret

film fuut

flap
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Verwerk de gegevens over dierenwinkel Het Haasje in een staafdiagram en in een 
lijndiagram. Maak daarna de vragen.

Dierenwinkel Het Haasje heeft de volgende dieren op voorraad: 5 konijnen, 8 hamsters,  
3 witte muizen, 6 ratten, 8 kanaries, 2 vogelspinnen, 5 schildpadden en 9 goudvissen.

a Maak een staafdiagram over de voorraad van dierenwinkel Het Haasje.

b Maak een lijndiagram over de voorraad van dierenwinkel Het Haasje.

c Hoeveel dieren heeft dierenwinkel Het Haasje op voorraad?  

d Van welk dier zijn er het meest in voorraad?  

3

goudvissen

46 dieren
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Lees het stukje uit het woordenboek en maak daarna de vraag.

sijs, v.(m) sijzen, vinkachtig vogeltje dat 
veel in kooien gehouden wordt.
sik, v.(m) sikken 1 geit; 2 spitse kinbaard; 
3 rangeerlocomotief.
sikkel, v.(m) sikkels, sikkeltje; snijmes 
met halvemaanvormig lemmet en een 
korte steel.
sikker, bn. dronken.

Omcirkel de tekening van de sikkel.

Hieronder zie je een tabel waarin de dicteecijfers van een aantal kinderen overzichtelijk 
wordt weergegeven. Bekijk de tabel en maak daarna de vragen.

Dicteecijfers van maart

Naam Dictee 1 Dictee 2 Dictee 3 Dictee 4 Dictee 5 Dictee 6

Evy 7 8 9 7 10 8

Casper 6 8 9 10 8 6

Nanda 5 4 6 6 7 6

Nadia 7 7 8 8 7 6

a Hoeveel dictees werden er in de maand maart gegeven?  

b Wat voor cijfer behaalde Casper voor het vierde dictee?  

c Welk dictee werd het slechtst gemaakt?  

d Voor welk dictee behaalde Nanda het hoogste cijfer?  

e Wat was het laagste cijfer dat Nadia behaalde?  

1

2

een 6

dictee 5

dictee 1

een 10

6 dictees
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Maak met de volgende gegevens het beelddiagram af. Maak daarna de vragen.

Fietsenwinkel Robs Rijwielshop verkocht het afgelopen half jaar de volgende aantallen fietsen:
In januari 50 stuks, in februari 15 stuks, in maart 40 stuks, in april 25 stuks, in mei 45 stuks en in 
juni 20 stuks.

Verkoop eerste half jaar

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

 = 5 fietsen

a Hoeveel fietsen werden er in totaal verkocht?  

b  Rob ging in één van de bovengenoemde maanden twee weken op vakantie.  

In welke maand was dat denk je?  

Lees de omschrijving van de huurwoningen van woningbouwvereniging Het Kot.

Woningbouwvereniging Het Kot biedt aan:

Straatweg 2 Keiweg 43 Weiland 23 Meerlaan 17
2 slaapkamers
Huurprijs € 350, --
Geen tuin
Beschikbaar: mei

3 slaapkamers
Huurprijs € 475, --
Tuin + schuur
Beschikbaar: juni

1 slaapkamer
Huurprijs € 270, --
Kleine voortuin
Beschikbaar: mei

4 slaapkamers
Huurprijs € 450, --
Voor- en achtertuin
Beschikbaar: juli

a Het gezin Habib is op zoek naar woonruimte. Het gezin bestaat uit vier personen. 

 Welk huis kunnen zij het beste kiezen?   

  

b  Opa Jansen is slecht ter been. Jansen zoekt een huis zonder tuin. Welk huis is voor hem het 

meest geschikt?  

c Omcirkel het symbool van de woningbouwvereniging.

 A     B     C     D 

3

4

Straatweg 2

Meerlaan 17 (Voldoende slaapkamers + 

goedkoper dan Keiweg 4.)

februari

195 fietsen
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Bekijk de tabel en maak daarna de vragen.

Afstanden in kilometers

Molendorp Dommel Weskens Watzand Veenloo

Molendorp · 10 10 6 8

Dommel 10 · 7 5 10

Weskens 10 7 · 4 12

Watzand 4 5 4 · 5

Veenloo 8 10 12 5 ·

a Robbert fietst van Dommel naar Weskens. Hoeveel kilometer fietst hij? 

  

b Melissa fietst van Veenloo naar Molendorp en terug? Hoeveel kilometer fietst zij? 

  

c  Ronald fietst van Weskens naar Watzand en van Watzand naar Dommel. Hoeveel kilometer 

fietst hij?  

d  Stef wil een winkel openen in één van deze plaatsen. Hij kiest de plaats die het minst ver 

van de andere plaatsen ligt. Welke plaats is dat?  

Bekijk de kaart en de legenda van Musico en maak daarna de opdrachten.

Legenda:   Vliegveld  Bergen  Bossen  Monument  Spoorlijn 

 Haven  Meer

1

2

Watzand

9 km

16 km

7 km
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a Teken de spoorlijnverbinding tussen Gitaarloo en Fluitla.

b Ten noorden van Cello ligt een vliegveld. Teken het vliegveld op de kaart.

c Ten zuiden van Cello ligt een meer. Teken het meer op de kaart.

d Trompetia en Pianola liggen in de bossen. Teken de bossen op de kaart.

e Pauk en Harp zijn havensteden. Geef dit op de kaart aan.

f Fluitla en Klarinetto liggen in een berggebied. Teken de bergen op de kaart.

g Bij Harp en Fluitla zijn monumenten te bezichtigen. Geef dit op de kaart aan.

h Kleur het land groen en het water blauw. Vergeet het meer niet!

Lees het verhuisbericht en maak daarna de vragen.

Verhuisbericht
Met ingang van 14 februari verhuist de praktijk van

Huisarts I.N. Jectie
naar Badhuisstraat 73
9090 AB Bibberdam

Het nieuwe telefoonnummer wordt 0989-234444
E-mail: Huisarts@Bibberdam.nl

het huidige telefoonnummer (0989-233344) blijft tot 13 februari bereikbaar.

a  Eva voelt zich grieperig en wil een afspraak met de dokter maken. Het is vandaag 

10 februari. Welk nummer moet ze bellen?  

b  Oma de Vries bestelt op 20 februari een taxi om naar de dokter te gaan. Welk adres moet zij 

aan de taxichauffeur doorgeven?  

Kleur de vakken waarvan de woorden in alfabetische volgorde staan.

korst
koud
kom
kostuum
kozijn
kraag

kraai
krekel
krijs
krom
kruis
kuit

dadel
deksel
dichter
domoor
drempel
duinpan

fort
friet
frons
fruit
gaar
geel

rabarber
rechter
rivaal
rubber
schipper
salade

3

4

Badhuisstraat 73, Bibberdam

0989-233344
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Maak met behulp van de gegevens de staafdiagram af. Maak daarna de vraag.

Evert spaart voor een nieuwe sporttas en voetbalschoenen. Elke maand noteert hij het bedrag 
dat hij gespaard heeft. In januari spaarde hij 12 euro, in februari 8 euro, in maart 10 euro, in april 
11 euro, in mei 5 euro, in juni 7 euro en in juli 12 euro.

Gespaard geld Evert

De voetbalschoenen en de sporttas die Evert wil kopen, kosten samen €80,-.

Hoeveel euro moet Evert nog sparen?  

Bekijk de tabel en maak daarna de vragen.

Verkochte ijsjes van ijssalon Cooldown

Chocolade-ijs Slagroomijs Waterijs

Vrijdag 25 40 15

Zaterdag 30 45 35

Zondag 35 45 20

a Op welke dag werden de meeste ijsjes verkocht?  

b Op welke dag werden er meer waterijsjes dan chocolade-ijsjes verkocht? 

  

c Welke ijsjes werden het best verkocht?  

1

2

slagroomijs

op zaterdag

op zaterdag

€ 15,–
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Bekijk het overzicht van Cinema Movie en maak daarna de vragen.

Week 32 (Overzicht)

Deze week in onze filmzalen:
De Noormannen. Do. t/m di. 16.15 u. en 19.00 u.
The First One. Do. t/m di. 16.15 u., 19.00 u. en 21.45 u.
De Draak En De Tijger. Alle dagen 19.00 u. en 22.00 u.
Kabouter Kriebel. Wo. 13.45 u. en 19.00 u.
De Sterkste Baby. Za. 16.15 u.

Reserveren kan uitsluitend via telefoonnummer 0987-22 33 10

a Vincent wil graag naar de film Kabouter Kriebel. Op welke dag draait de film?  

  

b  Op zaterdagmiddag draait er in Cinema Movie altijd een speciale kinderfilm. Wat is de titel 

van deze film?  

c Welke films worden er vertoond op donderdagavond om 19.00 uur?  

  

Bekijk het bioscoopkaartje van Vincent en maak daarna de vragen.

Cinema Movie
Toegangsbewijs: Woensdag 23-03  

Kabouter Kriebel
Rij 14 stoel 12

Prijs 7 euro
Pauze

No. 239800
Controlestrook: WO-23-03 Kab. Kri no. 239800

a Hoeveel moet Vincent betalen om de film te kunnen zien?  

b Waar moet Vincent gaan zitten?  

c  In de pauze koopt Vincent een flesje limonade van € 1,50 en een zak pop-corn van € 2,50. 

Hoeveel geld heeft Vincent in totaal in de bioscoop uitgegeven?  

3

4

€ 11,–

Rij 14 stoel 12

€ 7,–

The First One, De Draak En De Tijger

De Noormannen,

De Sterkste Baby

woensdag

op
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Sjoerd is al zes jaar lid van voetbalclub De Ganzen. In de tabel kun je aflezen hoeveel 
doelpunten Sjoerd voor zijn club gemaakt heeft. Bekijk de tabel en maak daarna de 
vragen.

Seizoenen Gemaakte doelpunten

Eerste seizoen 4

Tweede seizoen 14

Derde seizoen 25

Vierde seizoen 13

Vijfde seizoen 33

Zesde seizoen 18

a In welk seizoen scoorde Sjoerd het meest?  

b Hoeveel doelpunten heeft Sjoerd in totaal gescoord?  

Olga zit op hockey. Ze noteert net als Sjoerd al de doelpunten die ze maakt. In het eerste 
seizoen scoorde ze 17 doelpunten, in het tweede zeisoen 13 doelpunten, in het derde seizoen 
7 doelpunten, in het vierde seizoen 22 doelpunten, in het vijfde seizoen 19 doelpunten en in 
het zesde seizoen 21 doelpunten.

Vul de tabel met de bovenstaande gegevens in en maak daarna de vraag.

c

Seizoenen Gemaakte doelpunten

Eerste seizoen

Tweede seizoen

Derde seizoen

Vierde seizoen

Vijfde seizoen

Zesde seizoen

d Wie maakte er in totaal meer doelpunten? Sjoerd of Olga?  

1

Sjoerd

107 doelpunten

vijfde seizoen

17

13

7

22

19

21
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Zet de volgende woorden in alfabetische volgorde.

bieslook − citroenkruid − rozemarijn − kervel − karwij − majoraan

a  d 

b  e 

c  f 

Verwerk de volgende gegevens in een lijndiagram.

Marktkoopvrouw Marieke verkocht de volgende bossen bloemen:
7 bossen rozen, 10 bossen tulpen, 5 bossen narcissen, 8 bossen chrysanten,  
2 bossen anemonen en 5 bossen fresia’s.

Lees de advertentie en maak daarna de vragen.

Te koop aangeboden: Skates, maat 38, zo goed als nieuw. Vaste prijs € 80, --.
Vier jonge cavia’s, diverse kleuren, 6 weken oud, per stuk € 6,50.
Paardrijlaarzen, maat 37, nog nooit gebruikt, tegen elk aannemelijk bod.
Telefoonnummer 0976-341002. Vraag naar Sofie.

a  Cindy wil de skates graag kopen. Ze heeft echter maar € 50,- in haar spaarpot. Heeft het zin 

om te bellen? Waarom wel / waarom niet?  

  

b  Peter is op zoek naar een kastanjebruine cavia. Heeft het zin om te bellen?  

Waarom wel / waarom niet?  

2

3

rozen narcissentulpen chrysanten anemonen fresia’s

4

bieslook kervel

citroenkruid majoraan

karwij rozemarijn

ja, de cavia's hebben diverse kleuren.

Nee, de prijs staat vast.
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Bekijk de landkaart en maak daarna de vragen.

Legenda:

 Hoofdstad  Spoorlijn   Vliegveld  Haven  Brug  Hunebed

a Hoe heet de hoofdstad?  

b Welke plaatsen liggen ten zuiden van de hoofdstad?  

  

c In de vakken A3 en B4 liggen hunebedden. Teken de hunebedden op de kaart.

d In welke vakken zijn bruggen te vinden?  

e Geef op de kaart aan dat Bollo een havenstad is.

f Bollo heeft net als de hoofdstad een vliegveld. Teken de vliegvelden op de kaart.

g Kleur het land groen en het water blauw.

1

C5 - C2 - E3

Ommu en Eelko

Lapia
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Bekijk de tabel en maak daarna de vragen.

Verkochte snoepjes en lekkernijen Sportkantine Racket

Zaterdag 
10-11

reep 
chocolade

zak
chips

zak
noten

kroket frikandel zak
friet

lolly

Aantal 10 13 2 16 14 20 8

a Welke lekkernij werd het minst verkocht?   

b  Op een kroket wordt € 0,50 winst gemaakt? Hoeveel winst werd er behaald met de verkoop 

van kroketten?  

Maak een lijndiagram en een staafdiagram met de volgende gegevens.

Jassen in de gang van de Keizer Karelschool.
Rode jassen 8×, blauwe jassen 9×, zwarte jassen 4×, grijze jassen 6×, witte jassen 2×,  
roze jassen 2×, gele jassen 4× en groene jassen 6×.

Jassen in de gang (lijndiagram)

Jassen in de gang (staafdiagram)

2

3

€ 8,-

zak noten
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Bekijk de tabel over het aantal gemaakte fouten in de dictees en maak daarna de vragen.

April Dictee 1 Dictee 2 Dictee 3 Dictee 4 Dictee 5 Dictee 6

Valeria 0 8 4 3 2 5

Maartje 2 3 4 3 2 3

Hans 1 1 2 5 3 4

Victor 0 3 3 2 2 12

Robbie 4 0 0 9 8 7

a Hoeveel fouten maakte Valeria in het derde dictee?  

b In welk dictee werden de meeste fouten gemaakt?  

c Victor leerde één keer zijn dicteewoorden niet. Voor welk dictee was dat? 

  

d Wie maakte de minste fouten in de dictees?  

e In welke maand werden de dictees afgenomen?  

Verwerk de volgende gegevens in de tabel en maak daarna de vragen.

Suzie won op maandag 8 knikkers, op dinsdag 5 knikkers, op woensdag 0 knikkers,  
op donderdag 6 knikkers en op vrijdag 7 knikkers.

Bert won op maandag 6 knikkers, op dinsdag 5 knikkers, op woensdag 2 knikkers,  
op donderdag 4 knikkers en op vrijdag 3 knikkers.

Sven won op maandag 6 knikkers, op dinsdag 0 knikkers, op woensdag 0 knikkers,  
op donderdag 9 knikkers en op vrijdag 6 knikkers.

Knikkerwinst maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Suzie 8

Bert 6

Sven

a Wie maakte de meeste winst op vrijdag?  

b Eén van de spelers was twee dagen ziek. Wie was dat?  

c Wie maakte de meeste winst deze week?  

d Op welke dagen was de winst van Sven even groot als de winst van Bert?  

  

1

2

op maandag

Suzie (26 knikkers)

Sven

Suzie

in april

Hans

dictee 6

dictee 6

4 fouten

5 0 6 7

5 2 4 3

6 0 0 9 6
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Zet de volgende vogelnamen in alfabetische volgorde.

kievit − kramsvogel − kwikstaart − koekoek − kwartel − kruisbek

a  d 

b  e 

c  f 

Bekijk de kaart en maak daarna de opdrachten.

Legenda:

 Hoofdstad  Monument  Brug  Haven  Spoorlijn  Vliegveld

a Hoe heet de hoofdstad?  

b Karta is een havenstad. Geef dit aan op de kaart.

c Welke steden liggen noordelijker dan de hoofdstad?  

d In welke vakken zijn bruggen te vinden?  

e In welke vakken zijn monumenten te vinden?  

f Bij welke steden ligt een vliegveld?  

g Verbind de hoofdstad door middel van een spoorlijn met Uppo.

h Teken ten westen van Busco een vliegveld.

i Kleur het land groen en het water blauw.

3

4

kievit kruisbek

koekoek kwartel

kramsvogel kwikstaart

Louis en Multra

F4 en B4

H4 en G2

Nirmala en Devy

Multra
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Welke plattegrond hoort bij de gestapelde blokjes?

Bekijk de kalender en maak daarna de vragen.

Maart April

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

1  8 15 22 29
2  9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

   5 12 19 26
   6 13 20 27
   7 14 21 29
1  8 15 22 30
2  9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25

a Manita moet op 18 maart naar de tandarts. Op welke dag valt dat?  

b  Bij de controle van Manita’s gebit vindt de tandarts een gaatje. De tandarts wil het gaatje 

over twee weken vullen. Wanneer moet Manita terug?  

c  Frits is op 16 april jarig. Hij geeft zijn kinderfeestje op de eerstvolgende zaterdag. 

Welke datum is dat?  

d Op welke data valt het eerst weekend van april?  

1

2

4 en 5 april

18 april

1 april

Woensdag
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Lees wat de kinderen, die op het verjaardagsfeestje van Stephanie kwamen, allemaal 
gegeten hebben en maak daarna de vragen.

Marije Anouk Joyce Stephanie

1 lolly
1 spekje
1 kroket
1 portie friet
1 slagroomijsje
1 suikerspin

1 lolly
1 sleuteldrop
1 frikadel
1 portie friet
1 slagroomijsje
1 zakje chips

2 lolly’s
1 winegum
1 kroket
1 portie friet
1 slagroomijsje
1 appel

1 lolly
2 dropjes
1 hamburger
1 portie friet
1 slagroomijsje
1 banaan

a Wie nam als enige een frikadel?  

b Wie nam als enige een banaan?  

c  Twee kinderen kregen na afloop buikklachten. Waarschijnlijk kregen ze buikklachten omdat 

ze iets gegeten hadden dat bedorven was. Welke kinderen kregen klachten? 

  

Bekijk de tabel en maak daarna de vragen.

Kranten in de losse verkoop

Verkoper Aantal verkochte kranten

Amid 121

Sjoerd 105

Veronique 135

a Wie verkocht de meeste kranten?  

b Hoeveel kranten werden er in totaal verkocht?  

Zet de volgende kattenrassen in alfabetische volgorde.

balinees − pers − abessijn − somali − rex − siamees − korat − angora

a    e  

b    f  

c    g  

d    h  

3

4

5

somalikorat

siameesbalinees

rexangora

persabessijn

361 kranten

Veronique

Marije en Joyce

Stephanie

Anouk
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Les 20

Omcirkel de plattegrond die bij het gebouw hoort.

Hieronder zie je een plattegrond van de kamer van Moniek. Bekijk de plattegrond en 
maak daarna de opdrachten.

a Kleur het bed blauw.

b Kleur de kasten groen.

c Kleur het bureau rood.

d Kleur de stoel geel.

e Richt de plattegrond naast die van de kamer van Moniek naar jouw inzicht in. 
 Gebruik dezelfde meubels.

1

2

Vrij in te vullen



42 43

Lees de gegevens over elektronicazaak Het Vonkje en maak de staaf- en lijndiagram af.

Verkoopcijfers van de maand mei: 8 televisies, 6 tablets, 12 telefoons, 2 laptops,  
9 elektrische tandenborstels, 4 wasmachines, 2 wasdrogers en 4 fornuizen.

Verkoopgegevens Het Vonkje over de maand mei

Verkoopgegevens Het Vonkje over de maand mei

3
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Les 21

Lees de omschrijving van de vlaggen. Zet de naam van het land onder de juiste vlag en 
kleur ze in.

• Burunsie − De vlag van Burunsie heeft drie verticale banen. De middelste baan is blauw van 
kleur. De baan rechts van de blauwe is groen van kleur, de baan links van de blauwe baan is 
geel gekleurd.

• Lapatia − De vlag van Lapatia bestaat uit drie driehoeken. Deze driehoeken vormen samen 
een rechthoek. De grootste driehoek is rood van kleur. De beide andere driehoeken zijn 
groen van kleur.

• Gelico − De vlag van Gelico bestaat uit vier horizontale banen. Van boven naar beneden 
hebben de banen de volgende kleuren: geel, groen, rood en blauw.

• Fladrinee − De vlag van Fladrinee bestaat uit vier driehoeken. De bovenste van de grootste 
twee driehoeken is geel gekleurd en de onderste van de grootste driehoeken is blauw 
gekleurd. De andere driehoeken zijn rood gekleurd.

  

  

1

BurunsieFladrinee

LapatiaGelico
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Bekijk de plattegronden van de kamers van Kimberley en Daisy en maak daarna de vragen.

 Kamer van Kimberley Kamer van Daisy

a Wie van de twee meisjes heeft de kleinste kamer?  

b Welke kamer heeft de meeste ramen?  

c Welke kamer heeft de minste kastruimte?  

d In welke kamer staat het langste bureau?  

e Op welke kamer komen de meeste deuren uit?  

Bekijk onderstaande programmaoverzicht en maak daarna de vragen.

Programmaoverzicht
Tijd Programma

19.00 uur Journaal

19.05 uur Lachen Met Kinderen

19.30 uur De Welpjes

20.00 uur Ik Hou Van Je

21.30 uur Vecht Voor Je Leven

22.00 uur Wereldquiz

22.45 uur Journaal

23.00 uur Einde

a Hoe laat begint het programma De Welpjes?  

b Welk programma duurt het langst?  

c Hoeveel tijd wordt er in totaal aan het Journaal besteed?  

d  Door een storing van vijf minuten tijdens het programma Vecht Voor Je Leven lopen de 

programma’s uit. Hoe laat zijn de programma’s daardoor klaar?  

2

3

23.05 uur

20 minuten

Ik Hou Van Je

19.30 u

De kamer van Daisy.

De kamer van Kimberly.

De kamer van Kimberley.

De kamer van Kimberley.

Daisy
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Les 22

Jan gaat naar zijn vriend Marco. Bekijk de plattegrond van een stukje van de stad waar 
Jan en Marco wonen en noteer daarna welke routebeschrijving juist is.

A Jan staat met zijn rug naar de voordeur van zijn eigen huis en hij gaat rechtsaf, daarna de 
eerste straat rechts, de tweede links, de eerste rechts en de tweede links.

B Jan staat met zijn rug naar de voordeur van zijn eigen huis en gaat rechtsaf, daarna de 
eerste straat rechts, de eerste links, de eerstvolgende rechts en de eerste links.

C Jan staat met zijn rug naar de voordeur van zijn eigen huis en gaat daarna rechtsaf, de tweede 
links, de eerste links en de derde rechts.

D Jan staat met zijn rug naar de voordeur van zijn eigen huis en gaat rechtsaf, daarna de 
eerste links, de tweede rechts, de eerste rechts en de tweede links.

Oplossing:  A  B   C   D

Hieronder zie je een stukje uit een lijst van contacten. Bekijk dit en maak de opdracht.

Koppejan J H
Bolweg 43, 4589 CV 33 45 11
Korstanje A B
Bilderdijklaan 4, 4567 DG 34 00 98
Korsuize K
Driehoeklaan 22, 4589 DD 30 88 76
Kort L
Winterweg 90, 4578 WE 38 88 10
Koster A
Huppelsteeg 4, 4555 JJ 39 60 60

Een aantal van de mensen die in de lijst van contacten staan wonen in de wijk waar Jan en 
Marco ook wonen. Omcirkel hieronder de namen van die mensen.

Koppejan  Korstanje  Korsuize  Kort  Koster

1

2
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Zet de volgende woordrijen op alfabetische volgorde.

lantaarn
loodgrijs
lichtmast
ledikant
liefdesbrief

muilkorf
maagzuur
matglas
meimaand
mantelpak

nekslag
nummerplaat
nachtwacht
noordpool
nulpunt

1  

2  

3  

4  

5  

1  

2  

3  

4  

5  

1  

2  

3  

4  

5  

Lees het stukje uit het woordenboek en maak daarna de opdracht.

troffel, m. -s, -tje. Speciesschep met 
driehoekig metalen blad en handvat.
trog, m. -gen. 1 bak; 2 diepe inzinking 
in de zeebodem.
Trojaan, m. -janen. Inwoner van Troje.

Omcirkel de tekening van de troffel.

3

4

nummerplaat

nulpunt

noordpool

nekslag

nachtwacht

muilkorf

meimaand

matglas

mantelpak

maagzuur

loodgrijs

liefdesbrief

lichtmast

ledikant

lantaarn
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toetslesLes 23

48

Bekijk de plattegronden en lees de beschrijving. Maak daarna de opdracht.

 Kamer van Jip Kamer van Ronald

In de kamer staat een bed, een bureau met een stoel, de kamer heeft twee ramen, drie kasten en een 
computertafel.

Van wie is de hierboven beschreven kamer?  

Bekijk de plattegrond van een stadsdeel van Gompelstein en maak daarna de opdracht.

Anna loopt volgens de hieronder beschreven route naar één van haar vriendinnen.  

Bij wie komt ze uit?  

Anna staat voor haar huis met haar rug naar de voordeur, ze gaat naar links, daarna rechtsaf, 
dan de tweede links, de eerste rechts en de eerste links.

1

2

bij Sofie

van Ronald



48 4948 49

Kleur de vakken waarvan de woorden niet in alfabetische volgorde staan.

bergkam
binnenbaan
blaffer
bijnaam
bloedzuiger

dichtbundel
dolkmes
draaibrug
drukrol
drooglijn

gangboord
gasstel
gehaktmolen
geldboete
gordelroos

kapperszaak
kinderspel
klokhuis
kieskauwen
koekenbakker

Bekijk de kaart van Oelamia en maak daarna de opdrachten.

Legenda:

 Hoofdstad  Bergen  Bossen  Monument  Vliegveld  Haven

a In welk vak ligt de hoofdstad?  

b In welke vakken vind je havens?  

c In welke vakken vind je monumenten?  

d In welk vak vind je een vliegveld?  

e In welke vakken vind je bergen?  

f In vak A3 is een bosgebied, teken dit op de kaart.

g Kleur het land groen en het water blauw.

3

4

G4/F3

D3

G1/H1

B2/D1

H3








