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Aan de kinderen van groep 7: 
Jullie leren voor vrijdag 20 september 2019 de volgende bordrijwoorden: 

1 spuitgat Een spuitgat is een gat bovenaan het hoofd van een 

walvis waardoor deze dieren ademen. Dit is 

vergelijkbaar met de neusgaten van andere 

zoogdieren.  

2 echo Weerkaatsing van het geluid, bijvoorbeeld tegen een 

wand. 

3 expeditie Tocht/reis naar een moeilijk bereikbaar gebied om 

wetenschappelijk onderzoek te doen. 

4 collecteren Geld vragen of ophalen voor een goed doel. 

5 repareren (iets dat kapot is) herstellen. 

6 gezamenlijk samen: iets gezamenlijk doen 

7 kolonie nederzetting in vreemde gebieden, die geannexeerd 
worden ten bate van het moederland van de kolonisten 

8 bedelven bedekken met zand, aarde enz.: onder puin bedolven 

9 plantage (m.n. in de tropen) uitgestrekt terrein als kweekplaats van 
bepaalde gewassen: suikerplantage 

10 afschaffen buiten gebruik stellen 

11 timmermannetje Iemand die voor zijn beroep timmert. 

12 ravage Resultaat van verwoesting, vernieling. 

13 oppervlakte Om de oppervlakte van een vierhoek uit te rekenen moet je 

de volgende som gebruiken: Lengte x breedte 

14 meubilair De gezamenlijke meubels. 

15 croissantje Halvemaanvormig broodje. 

16 uitlaatgassen De afgewerkte gassen die ontsnappen. 

17 planeten Hemellichamen die in een vaste baan om de zon draaien en 

door eigen zwaartekracht een bolvorm heeft aangenomen. 

18 bedwelmend Het bewustzijn laten verliezen. 

19 arbeidskracht Vermogen tot arbeid. 

20 hinniken (van paarden) geluid maken. 

21 bewegingssensor Een sensor die op beweging reageert. 

22 ervaringen Dat wat iemand ervaren heeft. 

23 klassement Stand na een aantal wedstrijden. 

24 rapportage Het opstellen van een verslag. 

25 visserij Het vissen als bedrijfstak. 

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

van groep 7. Succes! Juf Paula en juf Femke 
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