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WERKBLAD 1 Zonder getallen

Het weerbericht (toneelspelen) 
Vertel wat voor weer het wordt. Hoe warm wordt het? Hoe laat komt er regen? 
Hoe hard waait de wind? Kun je al iets vertellen over volgende week? 
Zonder getallen!

De sportwedstrijd (toneelspelen)
Je bent bij een wedstrijd. Je vriend is thuis. Bel je vriend en vertel 
over de wedstrijd. Hoeveel kost een kaartje? Hoe laat begint de wedstrijd? 
Wat is de stand? Hoeveel mensen zijn er? Hebben de spelers rugnummers? 
Zonder getallen!

De verjaardag (toneelspelen)
Je bent bijna jarig. Hou oud word je? Hoeveel kinderen komen er 
op je feest? Hoe laat begint het feest? Waar is het feest? 
Hoeveel traktaties heb je nodig? 
Zonder getallen!

Uit eten (toneelspelen)
Gezellig uit eten met je familie. Hoe laat spreken jullie af? Hoeveel mensen gaan 
er mee? Hoe bel je het restaurant om te reserveren?  En waar is het restaurant 
precies? Bel maar! 
Zonder getallen!

Reclameposter (tekenen)
Maak een poster voor de supermarkt. Wat kosten die mooie aanbiedingen?  
Zijn er ook speciale acties met korting? 
Zonder getallen!
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WERKBLAD 2 Brand in de flat

Brand in de flat (spel voor een leerling en nog een leerling)
Jullie hebben allebei een plaatje van de flat. Laat het niet zien aan elkaar.  
De ene speler zet een kruisje in welke flat de brand is en probeert de andere speler naar de brand te leiden. 
Als het gelukt is mag de ander een flat kiezen.
Zonder getallen! 

Brand in de flat (spel voor een leerling en nog een leerling)
Jullie hebben allebei een plaatje van de flat. Laat het niet zien aan elkaar.  
De ene speler zet een kruisje in welke flat de brand is en probeert de andere speler naar de brand te leiden. 
Als het gelukt is mag de ander een flat kiezen.
Zonder getallen!
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WERKBLAD 3 Welk getal hoort erbij?
Kijk naar de foto’s met vragen op het bord. Welk getal hoort erbij?
Schrijf de letter van de vraag onder het goede getal.

6
..............................................................

10
..............................................................

12
..............................................................

13
..............................................................

30
..............................................................

50
..............................................................

140
..............................................................

175
..............................................................

292
..............................................................

500
..............................................................

830
..............................................................

3000
..............................................................

23.000
..............................................................

100.000
..............................................................

2,5 miljoen
..............................................................
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WERKBLAD 4 Mijn getallenpaspoort

PASPOORT

GETALLENPASPOORT VAN

……………………………………………………………….......................................................................................………………….

mijn leeftijd: ………………………………………………………………........ mijn schoenmaat: ……………………………………………………

mijn lengte: ……………………………………………………………… cm

aantal broers: ………………………………………………………………

 
aantal zussen:……………………………………………………………… 

mijn lievelingsgetal: ………………………………………………

  
dit getal vind ik eng: ……………………………………………

mijn huisnummer: …………………………………………………… dit is voor mij een bijzonder 

getal: ………………………………………………………………

zo laat sta ik op: ………………………………………………………… van huis naar school duurt zo 

lang: ……………………………………………………………… minuten   
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WERKBLAD 5 Honderdveldpuzzel
Druk het werkblad af op stevig papier en bij voorkeur op verschillende kleuren papier zodat de puzzels niet door 
elkaar raken. Knip de puzzel los op de stippellijnen en doe de losse puzzelstukjes in een envelop. 
Zorg dat er voor ieder tweetal een envelop met puzzelstukjes is. 
De kinderen leggen de puzzel en vullen daarna de ontbrekende getallen in.

4

19

87 27

35 40

43 46 79

59

65

71

82 12

94 51
 

✂


