Rekenen Totaal
Sommen tot 1.000

Kleurplaat en verhaalblad
Tom helpt zo nu en dan zijn vader, die een tankstation heeft. Vandaag is het druk. Er komen veel klanten langs. Als je
goed kijkt, herken je de klanten. We zien moeder met Tamira, we zien meester Ben. Juf Petra komt langs op de motor
en Harry Hovenier moet de trekker bij laten vullen. Zelfs professor Von AmbraStein komt langs, hij gooit zijn spacemobiel vol met water!
In deze module komen opdrachten voor die te maken hebben met een dagje uit; je gaat naar een pretpark of naar de
dierentuin. Het volgooien van de tank hoort daar dan bij; om de attractie te bereiken moet eerst een ﬂink stuk gereden
worden.
o Tip: op pagina 26 en 27 van het boek bij SP10 vindt u het verhaal “De geheime speurtocht”. Dit verhaal
beschrijft het moment voordat de kinderen binnen echt gaan feesten. Lees dit verhaal voor en laat de leerlingen dan zelf bij de feestplaat het vervolg op dit verhaal bedenken.

Werkblad
Tanken
Tom helpt een handje mee bij het tankstation van zijn vader. Op dit moment komt de bijzondere auto van professor
Von AmbraStein voorgereden. Tom gooit de tank vol. Ondertussen kunnen de sommen op de auto alvast uitgerekend
worden. Schrijf de antwoorden achter de sommen.
Pretpark
Lees de drie verhaaltjes goed door. Bedenk de som die daar bij hoort en reken deze som maar eens uit. Schrijf het
antwoord in het vakje bij de verhaaltjes.
Doolhof
Robbie wil door het doolhof naar de rechterkant lopen. Help hem mee de juiste weg te zoeken. Hij begint bij het getal
830. Dan kan hij naar 800 gaan, of naar 910. Hoeveel moet er dan bij of af om dit getal te maken? Schrijf dat getal in
het lege rondje en ga zo verder door het doolhof.
Dierentuin
De baas van de dierentuin zit achter zijn bureau en bekijkt de lijst met bezoekersaantallen. Dat is interessant. Zo kan
je precies zien wanneer de mensen op bezoek zijn geweest. Help de baas mee de vragen uit te rekenen en schrijf de
antwoorden in de vakjes aan de rechterkant.
Zoekplaatje
Alle voertuigen moeten nogmaals bij Tom tanken. Deze keer krijgen ze een benzinetank mee, voor onderweg. Reken de
sommen uit en geef het voertuig en de benzinetank die bij elkaar horen, dezelfde kleur.

o Tip: Maak op het lege werkblad zelf de gewenste sommen aan en gebruik uw werkblad tijdens het werken
met de module.
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