
Zoek iemand die
Loop door de klas met één hand omhoog.
Maak een tweetal door een high five te geven.
Laat jouw maatje een van de verhaaltjessommen oplossen. 
Vraag om de som op te schrijven of een tekening te maken van de som. 
Kijk de som samen na.
Los ook een van de verhaaltjessommen van jouw maatje op. 
Schrijf de som op of maak een tekening van de som.
Helemaal klaar? Oefen verhaaltjessommen op www.verhaalsommen.nl.

1. In de kerstboom hangen 34 blauwe en rode kerstballen. 
26 kerstballen zijn rood. Hoeveel kerstballen zijn blauw?

 Antwoord:                  kerstballen                                                

2. Het kerstboek van de juf heeft 33 bladzijdes. 
Ze is op bladzijde 27. Hoeveel bladzijdes moet de juf nog lezen?

www.verhaalsommen.nl

3. De bakker bakt 30 kerstkoekjes. Hij doet steeds 5 kerstkoekjes in een zakje. 
Hoeveel zakjes kan hij vullen?

4. Lisa wil 41 kinderen een kerstkaart sturen. Ze heeft er al 37 verstuurd. 
Hoeveel kerstkaarten moet ze nog sturen? 

Ingevuld door:

 Antwoord:                  bladzijdes                                            Ingevuld door:

 Antwoord:                  zakjes                                           Ingevuld door:

 Antwoord:                  kerstkaarten                                     Ingevuld door:



5. De bakker gaat 24 kerstkransjes bakken. 
Hij heeft er al 17 gebakken. Hoeveel kerstkransjes moet hij nog bakken?

6. Tobias heeft 12 kerstballen. Hij doet steeds 4 kerstballen in een zak. 
Hoeveel zakken kan hij vullen?

7. Aan 1 lichtsnoer zitten 5 lampjes. In de kerstboom hangen 4 lichtsnoeren. 
Hoeveel lampjes hangen er in de kerstboom?

8. De Kerstman heeft 48 pakjes in zijn slee. 
Hij heeft er al 39 bezorgd. Hoeveel pakjes liggen er nog in zijn slee?

9. Onder de kerstboom liggen 24 pakjes. 
Noa en Mark verdelen de pakjes eerlijk. Hoeveel pakjes krijgt ieder?

10. De rode kerstslinger is 6 meter lang. De blauwe kerstslinger is twee keer zo lang. 
Hoeveel meter is de blauwe kerstslinger? 

Ingevuld door:

Ingevuld door: Antwoord:                  zakken                                          

 Antwoord:                  lampjes                                        Ingevuld door:

Ingevuld door:

 Antwoord:                  pakjes                                       Ingevuld door:

 Antwoord:                  meter                                     Ingevuld door:

 Antwoord:                  kerstkransjes                                         

 Antwoord:                  pakjes                                        



Antwoorden
Op zoek naar een leerzame klaaropdracht? Op www.verhaalsommen.nl 
oefenen kinderen gratis verhaaltjessommen. Verhaalsommen heeft een 
database met duizenden opgaven. Er worden bij het oefenen iedere keer 
andere verhaaltjessommen ingeladen. Als beloning mogen de kinderen een 
rekenspelletje spelen. 

 

1. In de kerstboom hangen 34 blauwe en rode kerstballen. 
26 kerstballen zijn rood. Hoeveel kerstballen zijn blauw?
Antwoord: 8 kerstballen

2. Het kerstboek van de juf heeft 33 bladzijdes. 
Ze is op bladzijde 27. Hoeveel bladzijdes moet de juf nog lezen?
Antwoord: 6 bladzijdes

3. De bakker bakt 30 kerstkoekjes. Hij doet steeds 5 kerstkoekjes in een zakje. 
Hoeveel zakjes kan hij vullen?
Antwoord: 6 zakjes

4. Lisa wil 41 kinderen een kerstkaart sturen. Ze heeft er al 37 verstuurd. 
Hoeveel kerstkaarten moet ze nog sturen? 
Antwoord: 5 kerstkaarten

5. De bakker gaat 24 kerstkransjes bakken. 
Hij heeft er al 17 gebakken. Hoeveel kerstkransjes moet hij nog bakken?
Antwoord: 5 kerstkransjes

6. Tobias heeft 12 kerstballen. Hij doet steeds 4 kerstballen in een zak. 
Hoeveel zakken kan hij vullen?
Antwoord: 3 zakken

7. Aan 1 lichtsnoer zitten 5 lampjes. In de kerstboom hangen 4 lichtsnoeren. 
Hoeveel lampjes hangen er in de kerstboom?
Antwoord: 20 lampjes

8. De Kerstman heeft 48 pakjes in zijn slee. 
Hij heeft er al 39 bezorgd. Hoeveel pakjes liggen er nog in zijn slee?
Antwoord: 9 pakjes

9. Onder de kerstboom liggen 24 pakjes. 
Noa en Mark verdelen de pakjes eerlijk. Hoeveel pakjes krijgt ieder?
Antwoord: 12 pakjes

10. De rode kerstslinger is 6 meter lang. De blauwe kerstslinger is twee keer zo lang. 
Hoeveel meter is de blauwe kerstslinger? 
Antwoord: 12 meter


