Aan de kinderen van groep 7:
Jullie leren voor vrijdag 18 januari 2019 de volgende bordrijwoorden:
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de fossiele brandstof
puberteit
activiteit
kritisch
kwaliteit
weekeinde
maanzaad
thermometer
temperatuur
middernachtzon
vroedvrouw
kraamvrouw
likkebaarden
klimaatzone
enthousiast
zich generen
halfpipe
kathedraal
slib
krib
neutraal
talloos
machtig
chemisch
typische

Dat zijn brandstoffen die heel lang geleden in
de aardbodem zijn ontstaan.
periode in je leven waarin je (seksueel)
volwassen wordt.
Bezigheid, keer dat je met iets bezig bent.
Iets goed onderzoeken en niet zomaar alles
geloven.
Goede eigenschap, mate waarin iets goed of
slecht is
De laatste twee dagen van de week, waarop
veel mensen niet werken.
Zaad van de papaver dat geroosterd kan
worden gegeten.
Instrument om de temperatuur te meten.
De temperatuur geeft aan hoe warm of hoe
koud het is.
In de zomer gaat de zon niet onder op de
Noordpool.
Een vrouw die voor haar beroep helpt bij
bevallingen/ baby’s helpt geboren te worden.
Een vrouw die net een baby heeft gekregen
Je lippen aflikken omdat je je verheugt op iets
lekkers.
Een gebied op aarde met gemiddeld dezelfde
temperatuur en neerslag.
Als je veel zin hebt in iets of met veel plezier
met iets bezig zijn. Geestdriftig.
Zich schamen.
Een baan in de vorm van een halve ton om op
te skaten of skateboarden
Belangrijkste kerk van een bisdom.
Modderige grond.
Etensbak voor dieren/ Dam om de bedding van
een rivier te versmallen en zo de stroom te
versterken, loodrecht of schuin op de oever.
Niet voor en niet tegen.
Niet te tellen. Heel veel.
Met veel invloed.
Wat met scheikunde te maken heeft of wat een
product is van scheikunde.
Eigenaardig, karakteristiek.

Je kunt de bordrijwoorden altijd terugvinden op de website.
Wil je toch een afdruk? Dan moet je dit doorgeven aan je juf.
Succes,
Juf Paula en juf Femke.
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