Naam: __________________

Kerst verhaaltjessommen
€530,00

2. De kerstmarkt werd op
vrijdag bezocht door 892
mensen, op zaterdag door
1982 mensen en op zondag
door 3016 mensen.

1. De kerstman wil in de
winkel een mobiel
kopen. Hoeveel moet
hij voor de mobiel
betalen?
Antwoord: €

50%
korting

Hoeveel bezoekers had de
kerstmarkt ongeveer in totaal?
a.
b.
c.
d.

3. In een doos zitten zakjes
chocolaatjes. De doos met de
zakjes weegt 2,8 kg. Elk zakje
chocolaatjes weegt 200 gram.

5000 mensen
6000 mensen
7000 mensen
8000 mensen

Hoeveel zakjes chocolaatjes
zitten in een doos?
Antwoord:

zakjes

5. De kerstman moet nog 5200
meter vliegen voordat hij in
Leiderdorp is.

4. Het kerstelfje is om 08:30
uur op zijn werk. Om 17:30 uur
gaat hij naar huis. Hoe lang is
het kerstelfje op zijn werk
geweest?

Hoeveel kilometer is dat?
Antwoord:

Antwoord:

kilometer

uur

7. Dick stapelt negen dozen op
elkaar. Iedere doos is 50
centimeter hoog. Hoe hoog is
de hele stapel?
Antwoord:

meter

6. De kerstman wil naar de
kapper. Hoelang is de
kapsalon open op zaterdag?
Antwoord:

uur

8. Er zitten 32 kinderen bij de kerstman. Acht van
deze kinderen hebben een kerstmuts op.
1 op de ……kinderen hebben een kerstmuts op.
Antwoord:

kinderen

Naam: __________________

Kerst verhaaltjessommen

antwoorden

€530,00

2. De kerstman wil in de
winkel een mobiel
kopen. Hoeveel moet
hij voor de mobiel
betalen?
Antwoord: € 265,00

2. De kerstmarkt werd op
vrijdag bezocht door 892
mensen, op zaterdag door
1982 mensen en op zondag
door 3016 mensen.
50%
korting

Hoeveel bezoekers had de
kerstmarkt ongeveer in totaal?
e.
f.
g.
h.

3. In een doos zitten zakjes
chocolaatjes. De doos met de
zakjes weegt 2,8 kg. Elk zakje
chocolaatjes weegt 200 gram.

5000 mensen
6000 mensen
7000 mensen
8000 mensen

Hoeveel zakjes chocolaatjes
zitten in een doos?
Antwoord: 14 zakjes

4. Het kerstelfje is om 08:30
uur op zijn werk. Om 17:30 uur
gaat hij naar huis. Hoe lang is
het kerstelfje op zijn werk
geweest?

5. De kerstman moet nog 5200
meter vliegen voordat hij in
Leiderdorp is.
Hoeveel kilometer is dat?
Antwoord: 5,2 kilometer

Antwoord: 9 uur

7. Dick stapelt negen dozen op
elkaar. Iedere doos is 50
centimeter hoog. Hoe hoog is
de hele stapel?
Antwoord: 4,5 meter
6. De kerstman wil naar de
kapper. Hoelang is de
kapsalon open op zaterdag?
Antwoord: 6 uur
8. Er zitten 32 kinderen bij de kerstman. Acht van
deze kinderen hebben een kerstmuts op.
1 op de ……kinderen hebben een kerstmuts op.

