Rekenen Totaal
Sommen tot 10.000

Kleurplaat en verhaalblad
Het leukste onderdeel is “Kraak de kluis”. In dit onderdeel is Tom wakker geworden. Hij is naar beneden geslopen en
wil uit de grote kast in de kamer iets lekkers pakken. Maar de moeder van Tom weet dat hij af en toe zit te snoepen
en heeft de snoepkast goed op slot gezet met een geheime code. Tom is echter slim en weet deze code altijd wel te
kraken. In tien speelrondes eet hij zo zijn buikje helemaal rond. Op het eind is Tom moe en voldaan in slaap gevallen.
Op dat moment komt moeder beneden en betrapt hem. Maar dan is ze al te laat!
o Tip: niet alleen Tom, maar ook een paar muizen zit heerlijk te smullen. In de tien rondjes zie je, als je goed
oplet, deze muizen aan de slag met een stukje kaas, wat ze van Tom gepikt hebben toen hij niet goed oplette.
De grootste schrokop is op het einde ook in slaap gevallen en ligt lekker naast Tom bij de kast. Deze muizen
zijn de leerlingen ook al eerder tegengekomen in de module Sommen tot 20. Het zijn de vaste huismuizen in
het huis van Tom en Tamira.

Werkblad
Goed of fout
Juf Petra kijkt het werk van Tom na. Tom heeft drie rijtjes met sommen gemaakt. Maar er zitten aardig wat fouten in.
Streep de foute antwoorden door.
Kraak de kluis
Tom sluipt stiekem in z’n pyjama naar beneden. Hij wil iets lekkers pakken uit de kast. De kasten zitten op slot. Door de
juiste getallen in te vullen, kan je de code kraken. Schrijf de cijfers op de juiste plaats.
Grote tafels
Reken de opgesplitste sommen uit en reken dan de grote tafelsom uit. Probeer de onderste sommen in je hoofd te
splitsen en schrijf het antwoord direct op.
Schatten
Tom en Tamira doen mee aan de quiz “Schatten”. Je ziet drie vakken. In een vak staat een som. Daarbij staan twee
andere sommen en twee mogelijke antwoorden. Zet een cirkel om de som en het antwoord die het beste passen bij de
echte som.
Zoekplaatje
Tom en Tamira zijn ﬂink bezig met grote getallen. In een groot vak zie je twintig getallen staan. Kleur de getallen tussen 0 en 2500 rood, tussen 2500 en 5000 blauw en tussen 5000 en 10.000 groen.

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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