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HET NIEUWS
Krant voor de Grote Rekendag

Datum:  het begin van de zomer

Prijs:  een paar grote munten en wat kleine

Mensenmassa wint lotto
door Suzanne Verburg

De winnende balletjes bij de Lotto waren: 
blauw, blauw, geel, rood, geel en wit.
Zaterdag meldde zich een gigantische 
mensenmassa bij het hoofdkantoor van de 
Lotto in Rijswijk om hun prijs op te halen. Er 
vormde zich een rij dwars door de stad.
Het totale prijzengeld bedroeg op dat 
moment een paar huizen vol geld. Per 
winnend lot wordt een bokaal geld 
uitgekeerd, tot al het geld verdeeld is.

 

Verpleegkundige Bea Meulendijks uit Den Haag 
was een van de gelukkige winnaars. Zij haalde een 
grote geldprijs op.

Voetbalteam scoort heel veel 
doelpunten
door Wim Kranenbarg

Frankrijk heeft gisteren opnieuw de 
wereldcup gewonnen door Brazilië met 
diverse doelpunten te verslaan. Zij namen 
na een tijdje de leiding toen Mbappé met 
een fantastische trap wist te scoren. Hij 
scoorde nog eens en nog eens na de rust. 
De supporters waren met man en macht 
aanwezig.

Uitslag troostfinale
Spanje:  veel doelpunten
Italië:  wat minder doelpunten

De dolblije Kylian Mbappé viert de overwinning. 

Het weer:
Vrij fris met een beetje zon. 
Zon op: voordat je wakker bent
Zonder onder: later op de avond
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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!

Geen getal (spel)
Speel samen het spel ‘Geen getal’. Het gaat net zoals ‘Geen ja, geen nee’.  
Een van jullie stelt vragen. De ander antwoordt, maar mag geen getallen 
noemen (ook niet uitbeelden!).  
Wie houdt het het langste vol?

✂


