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Aan de kinderen van groep 7: 
Jullie leren voor vrijdag 18 oktober 2019 de volgende bordrijwoorden: 

 

1 kangoeroe Buideldier dat vooral in Australië leeft en zich springend 
voortbeweegt. 

2 Australië Australië is een groot land in het werelddeel Oceanië 

3 toeschouwer Iemand die naar iets kijkt, of iets ziet.  

4 komisch Als iets of iemand je aan het lachen maakt. 

5 Oceanië Oceanië is een werelddeel dat bestaat uit een grote groep eilanden 
in de Stille/Grote Oceaan. 

6 kinderpostzegels Actie voor kinderen op de basisschool waarbij ze postzegels 
verkopen voor het goede doel. 

7 determineren Vaststellen tot welke soort iets behoort, vooral van planten en 
dieren. 

8 circa Ongeveer 

9 flexibel Dat iets of iemand gemakkelijk aanpast als de situatie verandert. 

10 pleidooi Toespraak waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen en 
daardoor iets te bereiken. 

11 signaal Iets waarmee je waarschuwt of iets duidelijk maakt. 

12 prompt Onmiddellijk/direct. 

13 afblazen Beslissen dat iets niet doorgaat. 

14 isolator Materiaal dat elektriciteit niet doorlaat. 
Bijvoorbeeld zand of hout 

15 geleider Materiaal dat elektriciteit gemakkelijk doorlaat. Bijvoorbeeld 
metaal. 

16 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.  

17 echo Weerkaatsing van het geluid, bijvoorbeeld tegen een wand. 

18 expeditie Tocht/reis naar een moeilijk bereikbaar gebied om 
wetenschappelijk onderzoek te doen. 

19 collecteren Geld vragen of ophalen voor een goed doel. 

20 repareren (iets dat kapot is) herstellen. 

21 gezamenlijk samen: iets gezamenlijk doen 

22 kolonie nederzetting in vreemde gebieden, die geannexeerd worden ten 

bate van het moederland van de kolonisten 

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

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

25 afschaffen buiten gebruik stellen 

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

van groep 7. Succes! Juf Paula en juf Femke 

mailto:info@kjs-heerjansdam.nl
mailto:info@kjs-heerjansdam.nl
http://www.kjs-heerjansdam.nl/
http://www.kjs-heerjansdam.nl/
http://www.kjs-heerjansdam.nl/
http://www.kjs-heerjansdam.nl/

