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 Aan de kinderen van groep 8: 
 Jullie leren voor vrijdag 27 september de volgende bordrijwoorden: 

 

1. scheenbeen Bot aan de voorkant van je onderbeen 

2. bestuur De mensen die de leiding hebben in een 
vereniging. 

3. coureur Iemand die wedstrijden rijdt met een fiets, motor 
of auto 

4. chalet Eenvoudig houten zomerhuis in de bergen 

5. beslechten Bij een ruzie of een wedstrijd de winnaar 
aanwijzen. 

6. limousine Grote en luxe personenauto. 

7. slapstick Film of toneelstuk (komedie) met veel gooi-en-
smijtwerk vooral van slagroomtaarten. 

8. terriër Terriër is een is de verzamelnaam voor een groep 
hondenrassen. 

9. kalligrafie De kunst van het schoonschrijven. Elegant of 
schitterend (schoon)schrift. Mooi schrijven. 

10. hooligan Iemand die meedoet aan georganiseerd geweld 
rond sportwedstrijden. 

11. portemonnee Tasje, mapje of zakje waarin je je geld bij je 
draagt. 

12. chauffeur Iemand die een auto bestuurt. 

13. de rage Wat op een bepaald moment heel erg in de mode 
is. 

14. de consument  Degene die iets koopt om te het zelf te gebruiken. 

15. essentieel Noodzakelijk. 

16. paprika Groene, gele of rode vrucht die als groente wordt 
gegeten. 

17. majesteit Wat je zegt als je iets tegen een koning of 
koningin zegt                                      

18. België Een land in West-Europa met grenzen met 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. 

19. Australië  Is de naam van het continent dat ten zuidoosten 
van Azië ligt, tussen de Indische en de Grote 
Oceaan. 

20. onderzeeër Een vaartuig dat onder het wateroppervlak kan 
varen. 

21. pyjama Kleding die je aantrekt als je gaat slapen. 

22. ingrediënten Bestanddeel van een gerecht, wat je nodig hebt 
volgens het recept.   

23. bacteriën Eéncellige micro-organismen zonder celkern en 
zijn zó klein dat ze alleen met een sterke 
microscoop te zien zijn. 

24. beletten Tegenhouden. 

25. figuratief Iets wat lijkt op de werkelijkheid, je kunt zien wat 
het voorstelt. 

De bordrijwoorden zijn terug vinden op de site www.kjs-heerjansdam.nl op de groepspagina 

van groep 8. Succes! Juf Jolanda, meester Koen en juf Femke. 
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