Naam: _______________

Sinterklaas verhaaltjessommen groep 7 en 8
1. Piet fietst van het dorp naar het
bos. Dat is in totaal 12 km. Daar
doet hij 40 minuten over. Hij
moet nu nog 3 km afleggen naar
het bos. Hoelang is Piet nog
onderweg?
Antwoord:

minuten

2. Met een pak chocolademelk kun je
zes bekers vullen. Hoeveel pakken heb
je nodig voor 48 bekers?
Antwoord:

pakken

Pepernootjes
Uit Spanje
€3,20 per kilo

3. Tim koopt 750 gram
pepernootjes. Hoeveel
moet hij betalen?
Antwoord: €

4. Sinterklaas had begin van de dag een 3561 brieven van de pieten
gekregen. Hij heeft er al 1248 gelezen en Hoofdpiet bracht er net nog
even 23. Hoeveel brieven heeft de Sint nu nog?
Antwoord:

brieven

5. Mette heeft €30,00. Ze wil chocoladeletters
van €2.49 per stuk. Hoeveel letters kan ze in
totaal kopen van €30,00?
Antwoord:

letters

6. Dit cadeautje weegt 2,34 kg.
Hoeveel gram is dat?
Antwoord:

gram

Naam: _______________

Sinterklaas verhaaltjessommen groep 7 en 8
2. Piet fietst van het dorp naar het
bos. Dat is in totaal 12 km. Daar
doet hij 40 minuten over. Hij
moet nu nog 3 km afleggen naar
het bos. Hoelang is Piet nog
onderweg?
Antwoord: 10 minuten

2. Met een pak chocolademelk kun je
zes bekers vullen. Hoeveel pakken heb
je nodig voor 48 bekers?
Antwoord: 8 pakken

3. Tim koopt 750 gram
pepernootjes. Hoeveel
moet hij betalen?

Pepernootjes
Uit Spanje
€3,20 per kilo

Antwoord: €2,40

4. Sinterklaas had begin van de dag een 3561 brieven van de pieten
gekregen. Hij heeft er al 1248 gelezen en Hoofdpiet bracht er net nog
even 23. Hoeveel brieven heeft de Sint nu nog?
Antwoord: 2336 brieven

5. Mette heeft €30,00. Ze wil chocoladeletters
van €2.49 per stuk. Hoeveel letters kan ze in
totaal kopen van €30,00?
Antwoord: 12 letters

6. Dit cadeautje weegt 2,34 kg.
Hoeveel gram is dat?
Antwoord: 2340 gram

