REDAGTIESOMMEN 13
Omcirkel het
goede antwoord

1.

Een trein vertrekt om 16.30 uur. Hij komt aan om

17

.25 uur

Hoeveel minuten duurt de reis?

A. 95 minuten
B. 55 minuten
C. 105 minuten
D. 65 minuten

2.

Jasper verliest het vierde deel van zijn knikkers.
Dat zijn er 20. Hoeveel knikkers heeft hij nog?

A.

15

8.80

c.5
D.60

3.

Op 26 februari van het schrikkeljaar 1988 zegt Annemieke:
'Over 8 dagen ben ik jarig.'
Op welke datum is zijjarig?

A. 3 maart

4.

Vier kinderen verdelen een som geld. Elk kind krijgt € 15,-.
Hoeveel zou ieder krijgen als ze het geld met z'n
zessen moesten delen?

2,50
A.
B. € 10,-

5.

Hetty wordt 's morgens om 8.30 uur wakker.
Zij heeft 10 uur geslapen.
Hoe laat viel zij in slaap?

A. 21.30 uur
B.22.30 uur
C.20.30 uur
D.23.00 uur

6.

Nick gaat met de trein naar Middelburg. De trein
moet om 17 .53 uur aankomen, maar hij heeft
12 minuten vertraging. Hoe laat is Nick in Middelburg?

A. 17.53 uur
B. 18.19 uur

Op'De WegwijzFf zitten 340 leerlingen.

A.374

7.

Op een dag is ,'i deel ziek.
Hoeveel kinderen ziln er die dag op school?

8.

8.4 maart
C. 5 maart
D. 6 maart

€

c.€

12,50
D. € 25,-

C. 18.05 uur
D. 17.41 uur

B. 306
34

c.

D.

10

A. meer dan 1 appel
B. minder dan 1 appel

Vier kinderen verdelen 3 appels.
Hoeveel krijgt elk kind?

G. 1 appel
D. 7 appels
9.

\ienke heeft 90 kralen in 4 kleuren. $ Oeet is groen,
! Oeet is geel, I Oeet is blauw en d-e rest is rood.

Van welke kleur heeft Nienke de meeste kralen?

10 Meneer van der wagen rijdt van Eindhoven naar

Amsterdam. De afstand is 120 km. Hij rijdt gemiddeld
80 km per uur. Hoe lang doet hij over de
heen- en terugreis?

A. groen
B. geel
C. blauw
D. rood

A. 1 uur en 30 min.
B. 1 uur en 20 min.
C.2 uur en 40 min.
D. 3 uur
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