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,,,,.,--- d 0· àar. d~ tekening, lees aan<{achtig en•los d oe , , · · · an op Kijk 9 .. . . 
j houden koniJnen. Ze hebben er 33 Maa 

en ° . · r ... wat gebeurt er? 
1 Len ··nen hebben een gaatJe onder de draad gegr · 

kon1J11 aven en er lopen er 9 
oe l konijnen zitten er nog in het hok? weg . 
Hoevee 

k'
·ng: ................. 33.~ .. 9 .. :;:;.2, ...... .. bewer I \ ........ . . 

24 k 
" 3 6 

•tten nog . . oniJnen in het hok. 
Er ZI t 

2 
Mama heeft een rozentuin. 

Straks komt oma ?P bezoek_ en mama wil haar enkele mooie rozen geven. 
ze heeft 42 rozen in haar tuin, maar er zijn er al 7 verwelkt. Die doet ze eerst weg. 
Dan knipt ze er nog 10 af voor oma. 

Hoeveel bloeiende rozen staan er dan nog in haar tuintje? 

bewerking: ............ ,2 .. -:-:.,zS~ .. 10.;;.25 ............ . 

Er staan nog 25. mooie rozen in haar tuintje. t 
3 Papa plukt de rijpe kersen uit de boom. Hij heeft hardop meegeteld hoeveel hij er 

in zijn mandje heeft gelegd: ... 52, 53, 54. 
Plots verliest hij zijn evenwicht en er vallen kersen uit zijn mand. 
Hij telt de kersen in zijn mandje opnieuw en nu heeft hij er nog 45. 

Hoeveel heeft hij laten vallen? 

bewerking: .. .. ............. 54 .. ":':.4.5.;;.9 ................. . 

Papa heeft .. 9 .. kersen laten vallen. 

4 Lenen Jo kegelen. Nu is Jo aan de beurt. 
Er zijn 24 kegels en hij gooit er 9 om. 
Hoeveel kegels blijven er nog staan? 

bewerking: ..... ........ .. .. 2, .. ""::.9 .. ;; . .1.5 ........ ... ...... . 

Er blijven nog 1.5. kegels rechtstaan. 
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