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DEEL 1 De getallen zijn weg 
25 minuten

Materiaal
• werkblad 1a (per tweetal) of laat werkblad 1a op het digibord zien
• werkblad 1b (per groepje van 2 of 3 kinderen)

Voorbereiding
• Zet de powerpointpresentatie klaar.
•  Kopieer werkblad 1a (krantenpagina). Er is 1 exemplaar per tweetal nodig. Het aantal kopieën is afhankelijk van 

het aantal tweetallen dat voor deze opdracht kiest. Als je ervoor kiest om de krantenpagina op het bord te laten 
zien, is kopiëren niet nodig.

•  Kopieer werkblad 1b en knip de opdrachten los. Er is 1 opdracht per groepje van 2 of 3 kinderen nodig en het 
aantal opdrachten is afhankelijk van het aantal groepjes dat voor deze opdracht kiest. 

Activiteit
• Het gaat erom dat de kinderen zich er bewust van worden hoe groot de rol van getallen in ons leven is.
• Bespreek de krantenpagina (werkblad 1a of op het bord laten zien). Wat valt de kinderen op? Missen ze iets? 
•  Kijk vervolgens samen naar de details. Van wanneer is de krant? Hoeveel kost de krant? Wat voor weer is het? 

Wat hebben de journalisten gedaan om het zonder getallen toch een beetje duidelijk te maken? Wat vinden de 
kinderen daarvan? Is het duidelijk genoeg? Heb je getallen eigenlijk wel nodig?

•  Ga kort door op dat laatste: wat als er geen getallen waren? Je hoeft dan niet te leren rekenen, maar zou het 
handig zijn?

• Laat de kinderen vervolgens kiezen welke activiteit ze willen doen: 
 –  In tweetallen de de pagina uit de krant herschrijven waarbij ze wél getallen mogen gebruiken.
 –  In twee- of drietallen een van de gesprekken op werkblad 1b voeren zonder getallen te gebruiken of uit te 

beelden. Ze kunnen dit ook doen in de vorm van een toneelstukje. NB: de laatste activiteit op het werkblad is 
het spel ‘Geen getal’, een variant op ‘Geen ja, geen nee’. 

•  Bespreek de activiteiten kort na. Is de krantenpagina beter met getallen? Waarom wel of niet? Hoe was het om 
iets uit te leggen zonder getallen? 

Extra
•  Er zijn ook woorden die een getal in zich hebben. De kinderen kennen dit misschien uit het Engels: for all, wordt 

dan geschreven als 4 all. Ook in het Nederlands kan dit. Denk aan woorden met ‘acht’ erin, zoals w8, l8, aand8. 
Of aan woorden met de klank van 6 (geschreven is dat ‘ses’ of ‘zes’): suc6, prin6. Vraag de kinderen om een 
aantal van dit soort woorden te bedenken en eventueel een kort verhaaltje te schrijven waarin zoveel mogelijk 
van deze woorden voorkomen. 
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Notitie
Aanwijzingen voor thuisonderwijs. Eerste deel bij werkblad 1a- de krant- Laat het kind zelf de krantenpagina bekijken (werkblad 1a)- bespreek deze dan samen aan de hand van de  vragen bij het 2e, 3e en 4e bolletje onder activiteit- laat het kind 1 krantenbericht herschrijven, maar nu mét getallenDeel 2 - bij werkblad 1b -gesprekkenKies samen met het kind 1 of meer van de gespreksonderwerpen op werkblad 1b en voer het gesprek zonder getallen.
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WERKBLAD 1A Krantenpagina

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 Mbappe 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 Mbappe viert de overwinning. 

Het weer:
Vrij fris met een beetje zon. 
Zon op: voor je wakker bent
Zonder onder: later op de avond
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WERKBLAD 1B 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!

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?

✂
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