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Hoe groot is de afstand tussen Mars en Jupiter? Schrijf de som.
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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 
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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 
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Zon         Mars 228.000.000 km

Mercurius         Jupiter 720.000.000 km

Zon         Jupiter 778.000.000 km
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Het GGD-spel

Dit heb je nodig:
• 2 dobbelstenen
• 2 gele pionnen en 10 gele fi ches
• 2 blauwe pionnen en 10 blauwe fi ches
• een ‘pot’ met 5 blauwe en 5 gele fi ches

Spelregels
1. Je speelt met twee spelers. 
 Spreek af wie met geel en wie met blauw speelt.
2. Zet de vier pionnen op START. Leg de fi ches voor  
 je op tafel.
3. Spreek af wie begint.
4. Je gooit met twee dobbelstenen. Het aantal ogen 
 op de ene dobbelsteen bepaalt hoeveel stappen 
 je met de ene pion zet. Het aantal ogen op de 
 andere dobbelsteen bepaalt hoeveel stappen je 
 met de andere pion zet. Je mag de pionnen naar 
 rechts, naar links, naar beneden of naar boven 
 verplaatsen. Diagonaal mag niet, maar je 
 mag wel hoekjes lopen. Gooi je drie, dan mag je 
 bijvoorbeeld één vooruit en twee naar beneden.
5. Probeer de pionnen allebei op een roze vak te 
 krijgen. Lukt dat niet, dan is de andere speler 
 aan de beurt.
6. Lukt het wel, zoek dan de GGD van de twee 
 roze getallen en leg daar een fi che op. Als dat 
 is gelukt, mag je nog een keer gooien. 
 Lukt dat niet, dan pak je één fi che uit de pot en is 
 de andere speler aan de beurt.
7. De speler die als eerste al zijn fi ches op het bord 
 heeft gelegd, is de winnaar.

Let op: er mogen meerdere fi ches op hetzelfde 
vakje liggen.
Op hokjes met pionnen mag je ook fi ches leggen.

1 2 3

11 12 13

21 22 23

31 32 33

41 42 43

51 52 53

61 62 63

71 72 73

81 82 83

91 92 93

START
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4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20

24 25 26 27 28 29 30

34 35 36 37 38 39 40

44 45 46 47 48 49 50

54 55 56 57 58 59 60

64 65 66 67 68 69 70

74 75 76 77 78 79 80

84 85 86 87 88 89 90

94 95 96 97 98 99 100
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Bereken de nieuwe prijs.

Met mijn containerschip vervoer ik 
ladingen over de hele wereld. Op dit 
moment geef ik fl inke kortingen.

€

€

€

bestemming

Portugal

India

China

oude prijs

€ 760,00

€ 1020,00

€ 840,00

korting

10%

25%

18%

nieuwe prijs
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Reken uit.

Neem de kortste weg en reken uit.

Maak de boot met de blokjes uit het vierkant. 

duurste route

€

goedkoopste 
route

€

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,75

€ 4,75

€ 1,25

€ 2,75

€ 5,25

€ 6,75

€ 4,00

€ 3,50

€ 6,25

€ 7,25

€ 3,75

€ 4,25

€ 7,50

€ 5,75

€ 5,50

€ 3,75

€ 4,25

€ 0,75

TIP:
Maak een kopie en knip de blokjes uit.

1�2

4�9

1� ����

2� ����
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Welke fi guur krijg je als je de drie fi guren samenvoegt? Teken. 

Welke getallen komen in de wolkjes?

Wat zien de kinderen? Teken.

31

+ 4 ÷ 5 × 12 + 2
50

× 6 + 28 ÷ 4 × 2�1�2
1000

× 1�3 ÷ 1�5 × 5 ÷ 2
100

1 2

1

2
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Les 20 • Spel
Planetenjacht

Kleur hier jouw planeten.

654.890.321932.856.344111.544.897222.123.476560.760.429

880.451.045433.768.900905.532.884874.412.197124.367.005

542.089.456100.567.328668.254.426404.123.851605.210.625

479.121.409655.789.391785.555.325199.398.125400.567.003

353.940.201789.543.123442.978.001374.176.780654.322.889

753.415.375777.563.908544.003.540212.979.800430.569.999

920.920.920404.678.012654.967.020542.544.811709.503.879

778.889.990341.028.450358.970.345333.276.832212.875.733

Raad hier de planeten van je tegenspeler.

654.890.321932.856.344111.544.897222.123.476560.760.429

880.451.045433.768.900905.532.884874.412.197124.367.005

542.089.456100.567.328668.254.426404.123.851605.210.625

479.121.409655.789.391785.555.325199.398.125400.567.003

353.940.201789.543.123442.978.001374.176.780654.322.889

753.415.375777.563.908544.003.540212.979.800430.569.999

920.920.920404.678.012654.967.020542.544.811709.503.879

778.889.990341.028.450358.970.345333.276.832212.875.733

Je speelt het spel met twee spelers.

Dit heb je nodig:
• per speler een geel en een blauw 
 potlood
• een afscheiding (bijvoorbeeld 
 een map) zodat de spelers niet 
 op elkaars papier kunnen kijken

Voor het spel begint:
Kleur de planeten in het bovenste 
vak. Zorg dat je tegenspeler niet 
ziet waar je je planeten tekent.

Tijdens het spel:
1. Om de beurt noem je een getal 
 van een hokje.
2. Heeft je tegenspeler er een 
 planeet staan? Kleur het hokje 
 blauw. Je mag nog een keer. 
 Als je de hele planeet gevonden 
 hebt, moet je tegenspeler dat 
 zeggen. Let op: heeft je tegen- 
 speler een hokje van jou    
 geraden? Zet er een kruis in, 
 zodat je weet wanneer hij de 
 hele planeet gevonden heeft. 
3. Heeft je tegenspeler er geen 
 planeet staan? Kleur het hokje 
 geel. De beurt wisselt.

Wie het eerst alle planeten van 
de ander heeft gevonden, is de 
winnaar.

Zo zien de planeten eruit.
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Getallen en 
bewerkingen
Overal getallen
In de context van het 
heelal onderzoeken de 
kinderen de waarde en 
plaats van getallen in 
het getallengebied tot 
1 miljard. Ze besteden 
aandacht aan de 
betekenis van de komma. 
Bijvoorbeeld: het getal 
57,9 miljoen is evenveel 
als 57.900.000.

Nieuw in dit blok • informatie voor ouders en verzorgers

Getallen en 
bewerkingen
Handig rekenen
De kinderen 
verkennen hoe 
zij van twee 
getallen tot 
en met 100 
het kleinste 
gemene 
veelvoud (KGV) 
bepalen. 

Getallen en bewerkingen
Breuken, decimale getallen en 
procenten
De kinderen maken kennis 
met het begrip promille en de 
notatie daarvan (‰).  Ze passen 
dit begrip toe bij het berekenen 
van bepaalde promillages van 
geldbedragen. Ze leren ook 
relaties te leggen tussen procent 
en promille: bijvoorbeeld 7% is 
hetzelfde als 70‰. 

Getallen en 
bewerkingen
Handig rekenen
De kinderen verkennen 
hoe zij van twee getallen 
tot en met 100 de grootste 
gemene deler (GGD) 
bepalen.

Getallen en 
bewerkingen
Handig rekenen
De kinderen 
verkennen 
het optellen 
en aftrekken 
van lastige, 
ongelijknamige 
breuken verder. 
Ze maken 
deze breuken 
gelijknamig 
met het kleinste 
gemene 
veelvoud (KGV).

Meten
Tijd
De kinderen maken kennis met de 
verschillende tijdzones op aarde aan de 
hand van een zelfgemaakte tijdenschijf. 
Daarop kunnen zij de tijdsverschillen 
tussen de verschillende tijdszones afl ezen. 

Meten
Noteren van lengtematen
De kinderen verkennen enkele 
maten die niet direct tot 
ons metriek stelsel behoren: 
de voet (als hoogtemaat), 
de zeemijl (en de knoop als 
snelheidsmaat) en de inch. 
Ze leren hoe ze deze maten 
kunnen omrekenen naar maten 
binnen ons stelsel: bijvoorbeeld 
1 voet is ongeveer 30 cm, 1 inch 
is ongeveer 2�1⁄2cm.

Hoe laat is het? Vul in.

Kleur het KGV. Maak de breuken gelijknamig en reken uit.

Kleur de grootste gemene deler (GGD) van 54 en 108.
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