week 16 – 14 april 2020 – niveau B
Puzzelopdrachten

Woordzoeker
Kan jij alle woorden vinden?
De woorden staan van links naar rechts, van rechts naar links, horizontaal en verticaal.
Let op: de lidwoorden (de, het, een) hoef je er niet bij te zoeken.
•

met elkaar verbinden, aan elkaar vastmaken

•

iets dat leeft en beweegt, een mens of dier.

•

vernieuwend

•

een periode in de geschiedenis

•

de belangrijke gebeurtenis

•

beroemd

•

het gebruik

•

in vergelijking met iets anders (of met andere situaties)

•

blijvend, voor altijd

•

de aandacht hebben voor
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Rebus
Wat staat hier verborgen?

Bijvoorbeeld:

h +ei = hei, maar de i=t, dus: het.

Rebus 1

Er staat: ____________________________________________________________________
Dit betekent: _________________________________________________________________

Rebus 2

Er staat: ____________________________________________________________________
Dit betekent: _________________________________________________________________
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Husselpuzzel
Links zie je de woorden die je moet invullen in de puzzel. De letters staan alleen niet in de goede
volgorde. Om je te helpen staat de betekenis van het woord erachter.

tearpnnme

blijvend, voor altijd

5
dafbmae

Beroemd

2
fiaeetlr

in vergelijking met iets anders
(of met andere situaties)

1
deebabnkrna

vernieuwend

3
nlpokeep

4

De oplossing is:

1 2 3 4 5

met elkaar verbinden, aan
elkaar vastmaken
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Antwoorden
Woordzoeker

Rebus
Rebus 1: Er staat: De maanlanding was een mijlpaal.
Dit betekent: De eerste maanlanding was een belangrijke gebeurtenis.
Rebus 2: Er staat: De raket was relatief groot.
Dit betekent: De raket was in vergelijking met iets anders groot.

Husselpuzzel
Husselpuzzel:
blijvend, voor altijd

permanent

beroemd

befaamd

in vergelijking met iets anders (of met andere situaties)

relatief

vernieuwend

baanbrekend

met elkaar verbinden, aan elkaar vastmaken

koppelen

De oplossing is: raket

