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Puzzelopdrachten

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

overduidelijk, duidelijk waarneembaar

•

de andersdenkende

•

zeer gebrekkig, medelijden opwekkend

•

het algemeen verspreide idee

•

volgens een vast systeem, ordelijk

•

de vaststaande mening

•

zeker van zichzelf, niet twijfelend

•

zich overgeven

•

groots opgezet
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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.

sehsorpectog

groots opgezet
10

nrltpceeuia

zich overgeven
4

ndrbsveaeta

zeker van zichzelf, niet
twijfelend

1
giiteongurv

de vaststaande mening
3

hstmtyciaess

volgens een vast systeem,
ordelijk

5
doneeegemg

het algemeen verspreide idee
2

9

kierbejlmar
6
teisdndsi

zeer gebrekkig, medelijden
opwekkend

de andersdenkende
7

rankinabesmo

overduidelijk, duidelijk
waarneembaar

8

De oplossing is:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Antwoorden
Rebus
Rebus 1: Er staat: Een minuut stilte wordt in acht genomen voor de slachtoffers.
Dit betekent: Er wordt zorg gedragen voor een minuut stilte voor de slachtoffers.
Rebus 2: Er staat: Die demonstratie is door dissidenten gehouden.
Dit betekent: Die demonstratie is door andersdenkenden gehouden.

Woordzoeker
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Husselpuzzel
groots opgezet
zich overgeven

grootscheeps

zeker van zichzelf, niet twijfelend

vastberaden

de vaststaande mening

overtuiging

volgens een vast systeem, ordelijk

systematisch

het algemeen verspreide idee

gemeengoed

zeer gebrekkig, medelijden opwekkend

erbarmelijk

de andersdenkende

dissident

overduidelijk, duidelijk waarneembaar

onmiskenbaar

De oplossing is: bevrijding

capituleren

