
Liever verliefd

Wat ga je doen?

• Je gaat handig rekenen.

• Je gaat onder elkaar aftrekken.

• Je gaat delen, zonder rest.

• Je gaat iets verdelen in helft, derde en kwart.

• Je leest een lijngrafiek en staafgrafiek.

Je hebt nodig:

• Kleurpotloden of viltstiften (geel, groen, blauw en oranje).

1 Wat koop jij voor jouw Valentijn?

 Heb je genoeg aan 10 euro?

 Reken handig.

 

 Bonbons € 2,49

 Lolly    € 1,99

 Knuffelbeer  € 4,49

                                

 Chocolade € 2,75

 Sleutelhanger € 3,98

 Lippenstift € 3,25

 Rode roos  € 1,99 

                                

 Snoepjes  € 0,99

 Valentijnskaart € 1,50

 Bonbons € 2,49

 Sleutelhanger € 3,98
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2 Help de postbode!

Vanmorgen had ik 964 kaarten in mijn tas.

Nu heb ik er nog 350.

Hoeveel kaarten heb ik al bezorgd?

Reken de som onder elkaar uit. 

964

350
  – 

             

Ik moet vandaag 664 valentijnskaarten versturen.

Voor de jongens heb ik 270 kaarten.

Hoeveel kaarten zijn er voor de meisjes?

664

270
  – 

             

In Zierikzee worden 890 valentijnskaarten verstuurd.

Op 111 kaarten staat een afzender.

Hoeveel kaarten worden er anoniem verstuurd?

890

111
  – 

             

3 Liever verliefd

 Reken de som handig uit en schrijf het antwoord op.

 
644 : 4 = 

            

     225 : 5 = 

            

     448 : 2 = 

            

     396 : 3 = 

            

     856 : 8 = 

            

     742 : 7 = 

            

4 Lekker uit eten

 

 Pizza

 Najat en Luuk hebben verkering en gaan samen pizza eten.

 Ze eten allebei een helft van de pizza.

 Kleur het deel van Najat geel.

 Kleur het deel van Luuk groen.
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Pannenkoeken

Max wil verkering vragen aan Anna. Hij neemt haar mee naar een 

pannenkoekenrestaurant. Max heeft vlinders in zijn buik en eet een 

derde van de stapel pannenkoeken. Anna eet de rest op. Kleur het 

deel van Max blauw en het deel van Anna oranje.

Taart

Mia is verliefd op Ayoub. Ze verrast hem met taart! Mia neemt 

een kwart van de taart, Ayoub heeft reuze trek en eet de rest op. 

Kleur het deel van Mia groen en kleur het deel van Ayoub oranje.

5 Jongens
 
Meisjes

 a. In welke groep zijn de meeste jongens verliefd?                                         
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 b. In welk jaar werd op valentijnsnacht de op één na laagste temperatuur gemeten?  

  In                  
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 c. Op welke dag werden de meeste rode rozen gekocht? Op                                       

  Op welke dag werden de minste rode rozen gekocht? Op                                       
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