
Op kamp met de klas

1 Waar gaat groep 8 heen?

Groep 8 van basisschool de Brug gaat drie nachten op kamp. Er zitten 31 kinderen in de klas. 

28 kinderen zijn 12 jaar en jonger. 3 kinderen zijn 13 jaar. Er gaan 4 volwassen begeleiders 

mee. Ze zoeken de voordeligste accommodatie. Welke is dat? Reken het uit.

Boerderij Het blije ei 

Per kind t/m 12 jaar per nacht: 7,50 euro

Volwassenen: 8,00 euro per nacht

Bij 30 mensen: 25 % korting over het totaalbedrag

Totaalbedrag: €                    

 

Kamphuis De wijze kater 

Per kind t/m 12 jaar: 6,25 euro per nacht

Vanaf 13 jaar: 7,00 euro per nacht

Bij 25 mensen: 5 % korting over het totaalbedrag

Totaalbedrag: €                    

 

Camping De groene steen

Per kind ( 0-16 jaar): 7,00 euro per nacht

Volwassenen (vanaf 17 jaar): 7,75 euro per nacht

Groepskorting (vanaf 30 mensen): 10 %

Totaalbedrag:  €                    

 

De voordeligste accommodatie:                                                          
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2 Hoe ziet het eruit?

Het is zo ver; groep 8 gaat op kamp. Maar hoe ziet 

de kamplocatie er eigenlijk uit? En hoe groot zijn de 

slaapzalen en het zwembad? Reken het uit.

De jongens slapen op deze slaapzaal.

Wat is de omtrek van de slaapzaal?              m 

Wat is de oppervlakte van de slaapzaal?             m2

De meisjes slapen hier.

Wat is de omtrek van de slaapzaal?             m 

Wat is de oppervlakte van de slaapzaal?             m2

Op het kampterrein is ook een zwembad.

Wat is de oppervlakte van het zwembad?             m2

Wat is de inhoud van het zwembad?             m3

Hoeveel liter water kan er in het zwembad?  

                       liter

3 Een vrije ochtend

In de klas zitten 31 kinderen: 16 jongens en 15 meisjes. De eerste kampochtend mogen de 

kinderen vrij spelen. Niet iedereen wil hetzelfde. Reken maar uit.

1 op de 4 jongens wil graag voetballen.           jongens

2 op de 8 jongens willen tafeltennissen.           jongens

1 op de 2 jongens wil graag een hut bouwen.           jongens
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1 op de 5 meisjes wil zwemmen.           meisjes

2 op de 3 meisjes willen ook voetballen.           meisjes

De overige meisjes willen wandelen. Dat zijn           meisjes.

4 Pannenkoeken eten

Op kamp wordt er ook lekker gegeten. Vanavond eet de hele groep pannenkoeken. In totaal zijn er 

35 mensen. Iedereen eet 2 pannenkoeken. Hoeveel ingrediënten zijn er nodig?

Ingrediënten voor 10 pannenkoeken Ingrediënten voor de hele groep

250 gram bloem                 gram bloem

2 eieren                 eieren

500 ml melk                 ml melk /                 liter melk

1 snufje zout                 snufjes zout

12 gram roomboter                 gram roomboter

0,3 liter schenkstroop                 liter schenkstroop

5 Spel in het donker

De groep gaat vanavond samen met drie andere groepen 8 een avondspel in het bos spelen.  

De groep bestaat uit 120 kinderen. De kinderen mochten stemmen op hun favoriete spel.

Kleur het cirkeldiagram in.

Welk spel gaan de kinderen vanavond spelen?                                                             

  Levend Stratego 40 % =            kinderen

  Douanespel 15 % =            kinderen

  Vossenjacht 25 % =            kinderen

  Het dierengeluidenspel 20% =            kinderen
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6 Levend Stratego

Bekijk de plattegrond van het bos en beantwoord de vragen. Je mag er niet meer dan 1 meter 

naast zitten. Gebruik je liniaal.

Youssef

Jan
Femke

1:100

Dylan

Hoeveel meter zitten de vlaggenhouders van de twee teams ongeveer uit elkaar?            meter

Hoeveel meter moet Yousef nog ongeveer lopen voordat hij de vlag van het  

blauwe team kan veroveren?            meter

Hoeveel meter staan Femke en Dylan ongeveer van elkaar vandaan?            meter

Hoeveel meter is Jan ongeveer verwijderd van de rode vlag?            meter


