
Dag zomervakantie! Hallo school!

Wat ga je doen?

-  Je deelt met kommagetallen.

-  Je maakt aftreksommen.

-  Je rekent het gemiddelde uit.

1  Vakantieklusje 

 De kinderen van groep 8 hebben niet stil gezeten deze zomer.

 Wat verdienden ze met hun vakantieklus?

Moos en Liam hebben auto’s gewassen.

Samen verdienden ze € 8,76

Hoeveel is dat per persoon? €                     

Marit, Luka en Semmie hebben boodschappen gedaan voor hun opa’s en oma’s.

Samen verdienden ze € 12,48

Hoeveel is dat per persoon? €                     

Cato en haar vier zusjes hebben kranten bezorgd.

Samen verdienden ze € 126,25

Hoeveel is dat per persoon? €                     

Vincent, Suus en Amy hebben ramen gewassen.

Samen verdienden ze € 64,95

Hoeveel is dat per persoon? €                     
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2 Joepie! We gaan weer rekenen!

 Los de sommen op.

 
62 – 35 =              

53 – 27 =              

74 – 56 =              

45 – 29 =              

82 – 66 =              

40 – 14 =              

60 – 37 =              

84 – 50 =              

57 – 42 =              

35 – 24 =              

300 – 166 =              

354 –   98 =              

800 – 575 =              

700 – 486 =              

678 – 195 =              
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3 Het was een mooie zomer!

In groep 8 zitten 25 kinderen.

In totaal gingen de kinderen 200 dagen op vakantie.

Hoeveel is dat gemiddeld?               dagen

Teddie kreeg in de vakantie 12 ijsjes, Robert kreeg er 10 en Victor kreeg 5 ijsjes.

Hoeveel is dat gemiddeld?               ijsjes

Meneer en mevrouw Smit gingen met hun vijf kinderen kamperen.

Samen lazen ze 42 boeken.

Hoeveel is dat gemiddeld?               boeken

Zwembad ‘Dolfijnpret’ verkocht in de eerste week van augustus 96 kaartjes aan 32 kinderen.

Hoe vaak gingen deze kinderen gemiddeld naar het zwembad?               keer

Opa en oma gingen met hun 12 kleinkinderen naar het restaurant.

De kok bakte voor hen 42 pannenkoeken.

Hoeveel pannenkoeken werden er gemiddeld gegeten?               pannenkoeken.

 


