week 15 – 7 april 2020 – handleiding niveau B1

Handleiding niveau B1

Onderwerp van deze week:
Paaseieren

Het is weer Pa-

a.

sen

25% van de dagen (100% is alle dagen, dus 100 – 47 – 28 = 25. Dus op 25% van
de dagen)

b.

6,6 graden (alle antwoorden tussen 6,3 en 6,9 kun je goed rekenen) (eerste van de
top 10 is 2011 met 24,95 graden, laatste in de top 10 is 2009 met 18,35 graden, dus
24,95 – 18,35 = 6,6 graden. Let op: dit is met de exacte gegevens. Het aflezen in de
grafiek is iets onnauwkeuriger. Vandaar dat je antwoord kan liggen tussen de 6,3 en
de 6,9 graden.)

c.

Nee, want de gemiddelde maximumtemperatuur is 17 graden. In 2009 (op de 10e
plek in de top 10) was het iets warmer dan 18 graden (zie grafiek), dus dit jaar
wordt niet meegenomen in de top 10 als deze weersvoorspellingen uitkomen.

Paaseieren van
chocola

a.

790 centimeter (8,5 m = 850 cm; 850 cm - 60 cm = 790 cm)

b.

€ 9,95 (1 kilo : 200 gram = 5, dus 5 x 1,99 = € 9,95)

c.

eigen antwoord (8,5 meter past rechtop niet in jouw kamer, je komt dan 8,5 meter –
hoogte kamer = ... meter te kort, maar misschien kun je het ei wel neerleggen…)

Bakken met
chocolade-eitjes

a.

80 gram zelfrijzend bakmeel (160 + 160 = 320; 400 – 320 = 80)

b.

330 gram (220 + (de helft van 220 =) 110 = 330)

c.

ongeveer om 13.27 uur, maar waarschijnlijk een paar minuten later (12.47 + 30 minuten = 13.17 uur, dan komen ze de eerste keer uit de oven, dan halve paaseitjes
erop en nogmaals 10 minuten de oven in, dus de brownies zijn om ongeveer 13.27
uur, maar waarschijnlijk een paar minuten later, klaar.)

Bronnen

Tip van de week:

Het is weer Pasen

In Arnhem hebben ze een paas-

www.weeronline.nl

eieren drive-in! Kijk hier hoe het

www.weerstatistieken.nl

werkt.

www.datum.nl

https://www.gelderlander.nl/arnPaaseieren van chocola

hem/helpt-deze-drive-in-voor-

www.ad.nl

paaseitjes-mousset-in-arnhem-

plazilla.com

om-te-overleven-brbr~ac7cb480/

Bakken met chocolade-eitjes
www.leukerecepten.nl
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