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'l. De bus vertrekt om 16.40 uur uit het dorp. Hij komt om
17.20 uur in de stad aan. Daar vertrekt de bus
richting het dorp om 17.50 uur.
Hoe laat komt de bus in het dorp aan?

2. Wie ligt het langst in bed?
Gert gaat om 20.45 uur naar bed en staat om 8.15 uur op.
Renate gaat om 20.05 uur naar bed en staat om 7.00 uur
op. Feisal gaat om 20.20 uur naar bed en staat om
8.30 uur op. Boudewijn gaat om 20.20 uur naar bed en
staat om 7.45 uur op.

3. Rob en Erik hebben ieder € 37,50. Ze kopen voor hun zus
een cadeau van € 30,-.
Hoeveel houdt ieder over?

4. Fleur zegt: 'lk ben op de 254ste dag van het jaar jarig.'
Op welke datum is Fleur jarig?

5. Als vader met de auto wegrijdt staat de kilometerteller op
29.736. Vijf minuten later is de stand 29.743. Vader rijdt
met een constante snelheid.
Wat is de kilometerstand na 1 uur rijden?

6. Boer Harmsen heeft 20 koeien en een aantal ganzen.
Bij elkaar hebben zijn dieren 152 poten.
Hoeveel ganzen heeft de boer?

7. Moeder wil het goedkoopste weekblad. Welk blad moet
zij nemen? 'De Zwerver' kost € 5,50 per maand.
'Het Verhaal' kost € 1,25 per week. 'Prima' kost € 17 ,50
per kwartaal. 'De Zonnebloem' kost € 75,- per jaar.

8. Wendy, llse, Nicolette en Cqroline verdelen 6 zakjes met
elkl2kralen. Wendy krijgt fr deel, llse $ Oeet, 

'

Nicolette f Oeet en Caiotinó de rest.
Wie krijgt de meeste kralen?

9. Boer Jansen verkoopt van 280 hl aardappelen eerst 40%.
Hoeveel hl aardappelen kan hij later nog verkopen?

10. De keukenvloer is 3.60 m lang en 24 dm breed.
Moeder belegt de vloer met vierkante tegels.
De lengte van een tegel is 24 cm.
Hoeveel tegels zijn er voor de keukenvloer nodíg?

Omcirkel het
goede antwoord

A. 19.10 uur
B. 18.30 uur
G. 19.00 uur
D. 18.20 uur

A. Gert
B. Renate
C. Feisal
D. Boudewijn

A. € 15,-
B. € 67,50
c. € 30,-
D. € 22,50

A. 10 september
B. 12 september
G. 11 september
D. 9 september

A.29.827
B.29.820
c. 29.883
D.29.876

A. 18
8.72
c.36
D.52

A. De Zwerver
B. Het Verhaal
C. Prima
D. De Zonnebloem

A. Wendy
B. llse
C. Nicolette
D. Caroline

A. 392 ht
8.240 ht
c. 320 ht
D. 168 hr

A. 50
B. 150
c. 100
D.500
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