Woordzoeker (de overgebleven letters vormen een zin)

Raadsel
Een boer laat 17 paarden na aan
zijn drie zonen. In zijn testament
verdeelt hij de erfenis als volgt:
Mijn oudste zoon de helft van
alle paarden.
Mijn tweede zoon een derde van
alle paarden.
Mijn jongste zoon een negende
van alle paarden.
Omdat het onmogelijk is om 17
paarden te delen door 2, door 3
of door 9, beginnen de
problemen tussen de drie zonen.
Op een gegeven ogenblik
beslissen ze ten einde raad om
hun buurman Dirk, ook een boer,
om raad te vragen, in de hoop
dat die een oplossing kan vinden.

6 verschillen

Boer Dirk pakt het testament en
leest het aandachtig. Na enkele
ogenblikken gaat hij thuis zijn
eigen paard halen en zet het bij
de zeventien andere. Nu staan er
18 paarden in de wei.
Nu wordt het mogelijk voor de
zonen om tot de verdeling over
te gaan, zoals in het testament
van hun vader staat.
De oudste neemt de helft van de
18 paarden = 9 paarden
De tweede neemt een derde van
de 18 paarden = 6 paarden
De jongste neemt een negende
van de 18 paarden = 2 paarden
Samen hebben ze nu, 9+6+2=17
paarden
Er blijft 1 paard over, dat van
Dirk, die het mee terug
naar huis neemt.
Ra, ra, hoe kan dit?
Zijn de paarden wel
eerlijk verdeeld?
Het lijkt wel een goocheltruc!

Rebus spreekwoorden

Doolhof

Knutselidee koeienmaskers
Nodig:
 witte kartonnen borden
 zwart en roze papier
 grote verf-roerstokken om het
masker vast te houden
 zwarte stift , schaar en lijm
 ijsstokjes voor hoorntjes van de jongens-koe
Maken:
 knip eerst gaten waar de ogen moeten komen
(als je ze aan de muur wilt hangen, geen gaten,
maar ogen tekenen met viltstift)
 kijk verder goed naar de voorbeelden hoe je de
koeienmaskers kunt maken.
 er is een papa-, mama-, jongen-, meisje-koe

Een knotsgekke wetenschaps-voorstelling voor de hele school.

Laat de kinderen, maar ook uzelf verbazen in deze
waanzinnig leuke en interessante voorstelling voor de
hele school. Verbijsterende (goochel)trucs staan centraal
in deze show met als thema ‘Wetenschap’.
http://schoolgoochelaar.nl/gekke-wetenschap/

woordzoeker: Een boer is nooit klaar met zijn werk.
6 verschillen:

doolhof:
rebussen:

Wij zullen dat varkentje wel eens wassen.
Haal geen oude koeien uit de sloot.

