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 Aan de kinderen van groep 8: 
 Jullie leren voor vrijdag 22 november de volgende bordrijwoorden: 

1. Beukenlaan Straatnaam. 

2. schattebout Koosnaam voor partner, lief kind. 

3. apetrots Heel erg trots. 

4. bolleboos Iemand die heel intelligent is. 

5. poppenspelers Een kunstenaar achter een poppenspel. 

6. seismograaf Een apparaat dat trillingen in de aarde meet. 

7. tsunami Is een vloedgolf die het land overspoelt na een 
zeebeving. 

8. magma Is zeer heet, gesmolten gesteente in de 
aardmantel. Magma kan in een vulkaan omhoog 
borrelen. 

9. continent Is een werelddeel. 

10. campagne Grote openbare actie. 

11. mysterieus Geheimzinnig en onverklaarbaar. 

12. yoghurt Wit, dik vloeibaar en zuur melkproduct dat is 
gefermenteerd door bepaalde bacteriën toe te 
voegen. 

13. de educatie Is opvoeding en onderwijs. 

14. de biodiversiteit Is de hoeveel verschillende soorten planten en 
dieren met elkaar samenleven. 

15. het ecosysteem Is een gebied waarin verschillende planten en 
dieren met elkaar samenleven. 

16. penalty Vrij schot op het doel, meestal als sanctie voor 
een zware overtreding van de tegenpartij. 

17. barbecue Toestel met rooster om vlees, vis en groenten op 
te roosteren, vaak in de openlucht. 

18. coach Iemand die de spelers traint en tot goede 
prestaties probeert te brengen. 

19. sympathiek Aangenaam, Aardig, Betrouwbaar, Medegevoel 
tonen, Tof, Vriendelijk. 

20. hockeykeeper Persoon die moet zorgen dat de bal niet in het 
doel komt bij de hockeywedstrijd. 

21. gymnasium Middelbare school met veel aandacht voor de 
klassiek oudheid. 

22. interview Georganiseerd gesprek waarbij iemand vragen 
stelt en een ander antwoordt. 

23. yoga Leer uit India die zegt hoe je met meditatie, 
ademhalingsoefeningen en concentratie je 
lichaam en geest kunt ontspannen. 

24. cliché Iets dat al zo vaak gezegd is dat het niet veel 
meer betekent. 

25. ondoorgrondelijk Niet te begrijpen. 

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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