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Hoe groot zijn de kampeerplekken? Schrijf de sommen en kwadraten.
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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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Juniper Green

Dit heb je nodig:
• fi ches in twee kleuren

Spelregels
1.  Je speelt het spel in tweetallen op één 

spelbord.
2.  Leg om de beurt een fi che in een hokje. 

Let op: het eerste fi che moet in een hokje 
met een even getal liggen.

3.  Het getal in elk volgend hokje is telkens 
een deling of een vermenigvuldiging van 
het vorige getal.

4.  In elk hokje mag maar één fi che liggen.
5.   Als je geen fi che meer kunt leggen, heb je 

verloren.

Een voorbeeld:
Speler 1 legt het eerste fi che op het getal 12.
Speler 2 kan dan zijn fi che bijvoorbeeld 
leggen op het getal 3 (12 ÷ 4 = 3) of op het 
getal 84 (12 × 7 = 84).
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Wat is de gemiddelde afstand en reistijd per dag?
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De familie Reiziger rijdt in drie dagen van 
Eindhoven naar Milaan en in twee dagen terug 
naar huis.

 gemiddelde afstand ≈ km per dag

 gemiddelde reistijd ≈ per dag

Milaan
Eindhoven

 dag van naar afstand  reistijd

heen-  1 Eindhoven Keulen  153,4 km  1:32
reis  2 Keulen Basel  482,6 km  4:39
  3 Basel Milaan  335,2 km  3:22
terug-  1 Milaan Mannheim  590,7 km  5:52
reis  2 Mannheim Eindhoven  363,1 km  3:40
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Luister en leg je fi che
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Les 15 • Wizmi×

Bedenk sommen.

Vul in.

Zoek rijtjes van 3 getallen die samen het getal 3 zijn.

1/4 2/5 3/4 4/6 3/7

1�1/3 2/3 5/6 1/3 1�2/3 1 2/8 1�3/7

1�1/6 3/6 5/6 1�3/9 4/9 1�1/7 5/7 1�1/7

2/6 1/4 4/5 1�1/3 2/3 2 1�1/4 3/4
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Luister en leg je fi che
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Kun jij de punten met zes rechte lijnen aan 
elkaar vastmaken zonder je potlood van het 
papier te nemen?

Leg 4 lucifers op een andere plaats en houd 
3 vierkanten over.

 De oppervlakte is         m2.

121 196169144

1 m

1 m

Maak de reeksen af. Bedenk ook zelf een reeks.

31

Vul in.

Maak eerst de rechthoek af. Gebruik de vormen die ernaast staan. Teken en kleur ze op de juiste 
plaats in de rechthoek. Reken daarna de oppervlakte van de rechthoek uit.
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Luister en leg je fi che

40

Torens van Hanoi

Dit heb je nodig:
• schaar
• vel A4-papier
• kleurpotloden

Voorbereiding:
1. Maak een kopie van deze bladzijde.
2. Knip de schijven uit.
3. Kleur elke schijf anders.
4. Teken op het vel A4-papier drie even grote  
 vierkanten naast elkaar (ongeveer 9 × 9 cm).  
 De schijven passen in een vierkant.
5. Leg de schijven op een stapeltje in het 
 linkervierkant. De grootste schijf ligt 
 onderop, dan een maat kleiner enzovoort.  
 Dit is de toren van Hanoi.

Doel van het spel:
Verplaats de toren naar het vierkant uiterst rechts.

Spelregels
1. Verplaats telkens maar één schijf naar een   
 ander vierkant.
2. Leg nooit een schijf op een kleinere schijf. 
3. Verplaats alleen een schijf die bovenop ligt.
 Hoeveel heb je geschoven voor de toren is   
 verplaatst?

Tip: Speel het spel eerst met de drie of vier 
 grootste schijven. Als het lukt, kun je het eens 
proberen met zes, zeven of zelfs acht schijven.

Les 20 • Spel
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Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen
Hele getallen tot 
100 miljoen
De kinderen maken kennis 
met grote, hele getallen 
tot 100 miljoen. 
Zij onderzoeken de 
waarde en de plaats van 
deze getallen. 

Getallen en bewerkingen
Kwadraten
In groep 7 maakten de kinderen 
kennis met de zogenoemde 
‘vierkantgetallen’. In het verlengde 
hiervan verkennen zij nu het begrip 
‘kwadraat’. Kwadraten uitrekenen 
doen de kinderen met behulp 
van het tegelmodel en van de 
kruistabel. 

Getallen en 
bewerkingen
Worteltrekken
In groep 7 hebben de 
kinderen onderzocht 
met welke getallen 
zij vierkante vloeren 
kunnen maken. 
In dit blok wordt het 
worteltrekken uit 
getallen tot en met 
100 geïntroduceerd. 

Meetkunde
Kaartlezen
In dit blok wordt een manier geïntroduceerd om 
plaatsen op een landkaart nauwkeurig aan te 
geven. De kinderen kenden daarvoor al de 
plaatsing in kaartvakken, bijvoorbeeld: Parijs ligt in 
kaartvak E4. Nu maken zij kennis met een 
verfi jning van dat kaartvak, bijvoorbeeld: Parijs ligt 
in kaartvak E4 op punt (3,9). Dit is een voorzichtige 
verkenning van het systeem van de lengte- en 
breedtegraden op een landkaart waarmee we een 
positie nauwkeurig kunnen weergeven. 

Getallen en bewerkingen
Letterformules
In het verlengde van het 
uitrekenen van kwadraten 
met de kruistabel werken 
de kinderen nu voor het 
eerst met de ‘letterformule’ 
(a+b) × (a+b). 

Meten
Oppervlakte van een driehoek
De kinderen onderzoeken hoe zij de oppervlakte 
van een willekeurige driehoek kunnen uitrekenen. 
Zij formuleren daarbij in eigen woorden een 
algemene aanpak van dit probleem, ofwel: 
ze bedenken een formule om de oppervlakte van 
een driehoek uit te rekenen. 

Schrijf het nummer van de 
stad bij de juiste plaats in het 
kaartvak.

Meten
Are en hectare
De kinderen leren twee 
andere benamingen 
voor al bekende 
oppervlaktematen: de are 
en de hectare. Zij staan 
voor respectievelijk de 
vierkante decameter en 
de vierkante hectometer. 
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