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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Voor zover het maken van reprografi sche ver-
veelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor 
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de 
Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB  Hoofddorp, 
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) 
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men 
zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- 
en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 
KB  Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). De uitgever heeft 
getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien 
iemand meent als rechthebbende in aanmerking te 
komen, kan hij of zij zich tot de uitgever richten.
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Les 15 • Spel

30

Het roversspel: Wie rooft het hoogste bedrag?

Spelregels:
 1. Je speelt het spel met 2 spelers. Speler 1 is de 

groene rover. Speler 2 is de rode rover.
 2. De groene rover legt zijn fi ches op de groene 

vakjes met R, de rode rover legt zijn fi ches op 
de rode vakjes met R.

 3. Elke rover probeert zoveel mogelijk geld en 
fi ches van de ander te roven.

 4. Om de beurt mag je op het spelbord met 
je fi ches 4 stapjes verder. Je doet dat met 
dezelfde fi che of je verdeelt de stappen over 
meer fi ches.

 5. Kom je op een blauw rondje: je mag dat geld 
pakken. Tel dit bedrag op bij het geld dat je al 
eerder hebt gepakt. Gebruik daarvoor pen en 
papier. 

 6. Kom je op een geel rondje: je mag je 
totaalbedrag met dat getal vermenigvuldigen.

 7. Kom je op de fi che van de andere rover: neem  
die van het bord.

 8. Kom je op een rondje in je eigen kleur: 
de andere rover mag daar je fi che niet 
wegnemen.

 9. Het spel stopt als een van beiden geen fi ches 
meer op het bord heeft.

 10. Winnaar is de speler die het meeste geld 
heeft.

Dit heb je nodig:
 - 4 fi ches van 1 kleur
 - 4 fi ches van een andere kleur
 - pen
 - papier
 - rekenmachine (ter controle) € 300

R

3 ×

3 ×

€ 450 2 × R

€ 475

4 ×

€ 275

R

4 ×
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R

2 ×

2 × 4 ×

3 ×

3 ×

2 ×

€ 250

€ 275

R

€ 300

3 × 3 ×

€ 150

R

€ 125

€ 75

€ 125

€ 275

R

€ 75

€ 125

€ 125

€ 575

3 ×

€ 150 R
€ 275

3 ×

€ 375

4 ×

€ 425

€ 250

€ 300

R

5 ×
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Ik koop en en . Ik betaal €                .

bij aankoop van twee artikelen:
25 % korting

€ 79,80€ 94,60

€ 113,60€ 65,201

3

2

4
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Les 15 • Wizmix
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Reken uit en kleur per rij de sommen met dezelfde uitkomt groen. 1

Reken uit en zoek het dier.2

Kleur de letter bij de juiste uitkomst. 
De gekleurde letters samen vormen een dier. 
Zie jij welk dier het is?

647 + 297 = 944 950 KO

709 + 192 =  901 891 LR

519 + 323 =  844 842 DO

428 + 297 =  725 723 DS

249 + 658 = 907 997 SI

998 – 237 = 759 761 UR

704 – 328 =  376 374 ON

852 – 426 = 416 426 SG

511 – 190 = 321 301 PA

666 – 339 = 327 335 VU

Het dier is een

3 cm2   geel

4 cm2   rood

5 cm2   groen

6 cm2   blauw

5 × 5 × 2 = 10
250 = 2 × 25 = 1300 – 1150 = 40

2000 =

1000 – 250 = 2
250 = 5 × 5 × 5 = 875 + 125 = 8

1000 =

3 × 25 = 2025 – 1950 = 4 × 35 = 4
300 = 5 × 5 × 4 =

6 × 25 = 2 × 5 × 25 = 25
200 = 8

2000 = 2500 – 2250 =

5 × 25 = 3250 – 3075 = 7 × 5 × 5 = 2
350 = 125 + 75 =

uitkomst

Kleur.

uitkomstuitkomst
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Overal getallen.3

Overal getallen.4

Overal getallen.

31

Welk fi guur krijg je als je de drie fi guurtjes samenvoegt? Teken.3

Maak sommen. Gebruik de cijfers 1, 2, 3, 7, 8 en 9.4

T EH

Maak een som met 
de grootst mogelijke 
uitkomst.

T EH

9

–

T E

26

H T EH

Maak een som met 
de kleinst mogelijke 
uitkomst.

+ 10 – 7 = 1

– – – – +

4 × + 2 = 5

× + + ×

+ 3 – 9 × 3 =

= = = = =

16 × + 16 + = 36

=

=

=

=

=

=

Vul in.

31
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Les 20 • Spel
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Heb jij het beste timmermansoog?

Je hebt nodig:
- rolmaat of centimeter
- potlood
- kladblaadjes

Spelregels:
Speel het spel met twee, drie of vier personen. 
Speel om beurten.
De speler die aan de beurt is, wijst in het lokaal 
een recht voorwerp aan. Bijvoorbeeld een boek, 
een tafel, de deur of een vaas. 
Iedereen schat de lengte, hoogte en breedte 
van het voorwerp en schrijft de schattingen 
op. De speler die aan de beurt is, meet het 
voorwerp. Rond af op hele centimeters. 
Het verschil tussen de schatting en het gemeten 
aantal centimeters zijn strafpunten. Iedereen 
heeft in zijn oefenboek een strook met 100 cm. 
Kleur hier je strafpunten in. Begin bij 0 cm. 
De speler met de beste schatting mag nu het 
volgende voorwerp aanwijzen. Schat, meet en 
noteer het verschil op je meter. Als je bij 100 cm 
komt, ben je af. 
De speler die als laatste overblijft, is de winnaar.

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm
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100 cm
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Meetkunde
De afstandstabel
De kinderen 
maken in dit 
blok kennis met 
de afstands-
tabel. 

Meetkunde
Uitvouwen van verpakkingen
De kinderen beredeneren welke uitvouwen 
en verpakkingen bij elkaar horen. Ze gaan 
ook na of je een bepaalde uitvouw wel of 
niet kunt gebruiken om er een dobbelsteen 
van te maken.

Meten
Noteren van lengtematen
De kinderen verkennen 
hoe ze 100 meter kunnen 
afl ezen als decimaal getal  
ten opzichte van de 
kilometer. 

Getallen en bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen bepalen welke 
getallen tot 100 niet deelbaar zijn 
door 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Op 
deze wijze maken ze kennis met 
het begrip priemgetal.

Getallen en bewerkingen 
Overal getallen
In dit blok beredeneren 
de kinderen waar nullen 
in kommagetallen 
wegvallen.

Getallen en bewerkingen 
Breuken, kommagetallen 
en procenten
De begrippen 
100 % (= alles of iedereen), 
50 % (= de helft of 1⁄2 deel 
van alles of iedereen) en 
25 % (= een kwart of 1⁄4 deel 
van alles of iedereen) 
komen aan bod.

Getallen en bewerkingen 
Handig rekenen
De kinderen vermenig vuldigen 
enen en tienen met eenzelfde getal 
en rekenen sommen als 5 × 5, 
5 × 15, 15 × 15 en 15 × 25 uit.
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