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Aan de kinderen van groep 7: 
Jullie leren voor vrijdag 29 november 2019 de volgende bordrijwoorden: 

 

1 de sketch Kort en grappig optreden van één of meerdere acteurs. 

2 subsidie Financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en 
personen om hun activiteiten te ontwikkelen 

3 inheems Van het eigen land.  

4 legerleider Degene die het leger leidt. 

5 opstand Met veel mensen tegelijk duidelijk maken dat je de 
omstandigheden niet meer accepteert. 

6 chagrijnig In een boze/ontevreden bui. 

7 roekeloos Als je gevaarlijke dingen doet zonder na te denken of het 
gevaarlijk kan zijn. 

8 populair Wat veel mensen leuk/aantrekkelijk vinden. 

9 structureel Blijvend 

10 singel Gracht (water) om het centrum van een stad of dorp. 

11 Germanen Elk van de leden van de volksstammen die rond het begin van 
onze jaartelling tussen Noordzee, Schelde, Maas, Rijn woonden. 

12 migratie Verhuizing van een grote groep mensen naar een ander land of 
een andere streek in dezelfde periode. 

13 onverbiddelijk Streng!  

14 overtollig Meer dan nodig is. 

15 applaus Het klappen in de handen waarmee het publiek aangeeft dat het 
iets mooi of goed vindt. 

16 ijzererts Een grondstof waaruit het metaal ijzer gewonnen kan worden. 

17 gijzeling Het gevangen houden of nemen van iemand ten om iets af te 
dwingen. 

18 moerassen Terrein met een natte, zachte bodem. 

19 archeoloog Iemand die overblijfselen uit oude culturen bestudeert. 

20 kritisch Als je onafhankelijk van anderen denkt en oordeelt. 

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

22 Australië Australië is een groot land in het werelddeel Oceanië 

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

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

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

 
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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