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Uitleg spel:

Benodigdheden: dobbelsteen, pionnen

Dit spel kan gespeeld worden in tweetallen, drietallen of viertallen.

Speler 1 begint met dobbelen. De speler verplaatst de pion het aantal plaatsen
dat gegooid is met de dobbelsteen. De speler pakt een kaartje van de stapel.
Hij/zij rekent de som op het kaartje uit en bespreekt de som eventueel met de
medespelers.

Komt de speler op een:
- gieter: groeien - 1 plaats vooruit
- koe: koeien oversteken - 1 beurt wachten
- bijennest: terugrennen - 2 plaatsen terug
- kuikentje: kuiken komt uit ei  - 1 beurt wachten 

Na de beurt van speler 1 is speler 2 aan de beurt.
Wie is het eerste bij de finish? 

Veel plezier met dit spel!
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Meester Mark wil alle
kinderen van de school
trakteren. Hoeveel pakken
van 20 spekkies heeft hij
nodig voor 405 kinderen?

_______ pakken

De vader van Femke legt hun
terras van 3 meter bij 6 meter
helemaal vol met terrastegels
van 1 meter bij 1 meter. Hoeveel
terrastegels heeft hij nodig?

_______ terrastegels

Evi en Meike gingen 5
kilometer wandelen. Ze hebben
al 1960 meter afgelegd.
Hoeveel meter moeten ze nog?

_______ meter

Gwen spaart voor een nieuwe
viool. Ze heeft al 679 euro
gespaard. De viool kost 1239
euro. Hoeveel euro moet ze
nog sparen?

_______ euro

Mila wil 8 flessen van 500 ml liter
vullen met appelsap. Hoeveel liter
appelsap heeft ze nodig?

_______ liter

Bij een bouwmarkt krijg je bij
iedere 25 euro die je besteedt
een spaarzegel. Carlijn koopt
voor 295 euro. Hoeveel zegels
krijgt ze?

_______ zegels

Quinten krijgt 1/5 deel van 25
euro. Hoeveel euro krijgt hij?

_______ euro

Na een voetbalwedstrijd drinkt
Jeroen een halve liter water.
Niels drinkt 300 milliliter.
Hoeveel milliliter drinkt Jeroen
meer dan Niels?

_______ milliliter

In de klas van Jonathan zitten
20 kinderen. 1/4 van de
kinderen zijn jongens.
Hoeveel kinderen zijn dat?

_______ kinderen

David woont op 250 meter van de
school. Hij gaat altijd 's morgens
lopend heen en 's middags weer
lopend terug. Hoeveel dagen
moet hij school hebben om 2
kilometer te hebben gelopen?

_______ dagen

Willemijn koopt 3,0 kilo suiker.
Hoeveel gram is dat?

_______ gram

In de klas van Levi zitten 21
kinderen. 2/3 van de
kinderen zijn meisjes.
Hoeveel kinderen zijn dat?

_______ kinderen
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Guusje en Pien vinden een schat
met een waarde van 25666 euro.
Ze delen de buit eerlijk en krijgen
dus allebei ....... euro.

_______ euro

Tycho verdeelt een kan
van 3 liter sap over bekers
van 20 centiliter. Hoeveel
bekers kan hij vullen?

_______ bekers

Aafke maakt een fietsreis van
1330 kilometer. Per dag fietst
zij 35 kilometer. Hoeveel dagen
moet zij fietsen?

_______ dagen

De zwemles van Sepp duurt 115
minuten. Hij is al een uur bezig.
Hoeveel minuten moet hij nog?

_______ minuten

Bij het zomerfeest worden alle
kinderen van de Triangel in
groepjes verdeeld. Er worden 39
groepjes van 15 kinderen
gemaakt. Hoeveel kinderen zijn
er op de Triangel?

_______ kinderen

Mijnheer van der Velde koopt
een keuken voor 3000 euro. Hij
betaalt alleen met briefjes van
20. Hoeveel briefjes moet hij
geven?

_______ briefjes

Op de spelletjesdag worden alle
kinderen van de Regenboog in
groepjes verdeeld. Er worden 44
groepjes van 16 kinderen
gemaakt. Hoeveel kinderen zijn
er op de Regenboog?

_______ kinderen

In een bos staan 780
larixen, 760 platanen en nog
1010 kastanjes. De helft van
de bomen wordt gekapt.
Hoeveel zijn dat er?

_______ bomen

Welk getal ligt precies in het
midden tussen de getallen
70000 en 78000?

_______

Linde zaagt van een plank
van 1 meter 1/10 deel af.
Hoeveel centimeter van de
plank blijft over?

_______ centimeter

Het lukte Ilse om 977 keer te
springen met springtouwen. Haar
vriendinnetje Lize sprong 2 keer
zo vaak! Hoe vaak sprong Lize?

_______ keer

In de klas van Sebastiaan
zitten 15 kinderen. 2/3 van de
kinderen zijn jongens. Hoeveel
kinderen zijn dat?

_______ kinderen
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Hoeveel maanden is 3,5 jaar?

_______ maanden

Ilse is vandaag jarig en wordt
nu 10 jaar. Hoeveel dagen oud
is Ilse nu? Rond af op 
duizendtallen.

_______

De wekker van Nina staat op
6:43. Om 7 uur gaat het alarm.
Hoeveel minuten kan ze nog
slapen?

_______ minuten

Een tuinstoel kost 346 euro.
Een klant koopt er 3 tegelijk
en krijgt daarom in totaal 150
euro korting. Hoeveel euro
moet hij betalen?

_______ euro

In een winkel staan 8 kisten van
15 kilo prei. Klanten nemen
gemiddeld 3 kilo prei mee.
Hoeveel klanten kunnen er prei
kopen voor de voorraad op is?

_______ klanten

Welk getal ligt precies in
het midden tussen de
getallen 20000 en 30000?

_______

Een tablet kost 246 euro per
stuk. Een meester bestelt er 20
voor op school. Hoeveel euro
moet hij betalen?

_______ euro

De voetbaltraining van
Maxim duurt 95 minuten. Hij
is al een uur bezig. Hoeveel
minuten moet hij nog?

_______ minuten

Timo maakt een fietsreis van
1305 kilometer. Per dag fietst
hij 45 kilometer. Hoeveel
dagen moet hij fietsen?

________ dagen

Er valt op een regenachtige
dag wat motregen. Er valt 0,6
millimeter per uur. Hoeveel
millimeter is er gevallen na 5
uur?

_______ millimeter

1 liter verf kost 8,00 euro. Wat
kost 2,5 liter van deze verf?

_______ 

1/3 deel van de klas van Aaron
heeft blond haar. Dat zijn 10
kinderen. Hoeveel kinderen
zitten er in de klas van Aaron?

_______ kinderen
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