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1. Welk dier kun je maken met de letter: t g ij r e ?

2. Welke twee plaatjes zijn precies hetzelfde?

1  2  3  4  5 

3. De hond weegt 10 kilo meer dan de kat. Hoeveel weegt de kat?

= 

4. Wat is een wielewaal?

a. Een vogelsoort.

b. Een raceauto.

c. Een wielrenner.

5. Welk getal moet er in het lege vak?

31 26 

15 16 10 

5 10 6 4 

6. Welk dier zit er in de volgende zin verborgen?

Hij spaarde heel veel geld. 

50 kg 
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7. Welk getal moet er op de lege plek worden ingevuld? 
 

3 x        =   10 + 4 + 1 =  
 
 
8. Hoeveel keer wordt er hieronder OXO gevormd? Schuin telt ook! 
 

  
 
 
 =        

 
 
9. Welke twee letters ontbreken er in deze reeks? 
 

f  g  h  i  j  m  n  o  p    

 
 
10. Vul het spreekwoord verder aan. 
 
Appeltje, ...  a. peertje 
 

   b. nootje 
 

   c. eitje 
 
 
11. Op de boerderij lopen evenveel paarden als kippen. Gezamenlijk hebben ze 12 poten. 
Hoeveel paarden en kippen lopen er? 
 
      
 
 
12. Welk getal hoort op de lege plek? 
 

1 1 2 3 5 8 13  

 
 
13. Welke driehoek hoort er op de lege plaats? 
 
     
    a.     c.  
 
     
    b.     d.  
 
 

X O O X 

O X O O 

O X X X 

O X O X 
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14. Wat betekent de uitdrukking; 'Als het puntje bij paaltje komt?'

a. Een zin met een punt erachter.

b. Als een vogel op een paal gaat zitten.

c. Als het er op aankomt.

15. Groen staat tot gras zoals rood staat tot:

peer bloem tomaat tak 

16.Welke twee getallen passen er niet bij? 

10 30 20 22 45 5 32 50 15 

17. Hoe heet de kleinste planeet van ons zonnestelsel?

Mercurius Venus Aarde Mars 

18. Welk gezichtje hoort hier niet thuis?

 1 2  3  4   5 

19. Welke plank ligt er helemaal onderop?

20. Rara wie ben ik? Als je mij deelt door 3 dan krijg je 10591 als antwoord.
Reken mij uit en kijk naar mij in alle standen... Hoe heet ik? 
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Antwoorden 
 
1.  tijger 11. 2 paarden en 2 kippen 

2. 2 en 5 12. 21 (steeds de 2 voorafgaande getallen 
bij elkaar optellen) 

3. 20 kilo 13. a 

4. a 14. c 

5. 57 15. tomaat 

6. paard 16. 22 en 32 

7. 5 17. Mercurius 

8. 6 keer 18. Gezichtje 5 

9. K L 19. a 

10. c 20. 31773 = ellie 

 


