week 16 – 14 april 2020 – niveau C
Puzzelopdrachten

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

de strijd om ergens de beste in te worden, vaak tussen landen

•

belangrijk, van betekenis

•

het verlangen om iets hogers te bereiken, de eerzucht

•

nog beter of perfect maken

•

enorm

•

de bedoeling, het voornemen

•

op naam van

•

ergens een eind aan maken (meestal aan een ruzie of een strijd)
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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.

etrpaiais

het verlangen om iets hogers
te bereiken, de eerzucht

5
podwole

de strijd om ergens de beste in
te worden, vaak tussen landen

4
ntcleehesb

ergens een eind aan maken
(meestal aan een ruzie of een
strijd)

1
semnmi

enorm

3
nkmorvealve

nog beter of perfect maken

6
eteninti

de bedoeling, het voornemen

2

De oplossing is:

1 2 3 4 5 6
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Antwoorden
Woordzoeker

Rebus
Rebus 1: Er staat: Hij heeft een aandeel in de ruimtereis.
Dit betekent: Hij heeft een bijdrage geleverd aan de ruimtereis.
Rebus 2: Er staat: Wij hebben zelf het voortouw genomen.
Dit betekent: Wij hebben zelf het initiatief genomen.

Husselpuzzel
Husselpuzzel:
het verlangen om iets hogers te bereiken,

aspiratie

de eerzucht
de strijd om ergens de beste in te worden,

wedloop

vaak tussen landen
ergens een eind aan maken (meestal aan

beslechten

een ruzie of een strijd)
enorm

immens

nog beter of perfect maken

vervolmaken

de bedoeling, het voornemen

intentie

De oplossing is: heelal

