Aan de kinderen van groep 7:

Jullie leren voor vrijdag 17 januari 2020 de volgende bordrijwoorden:
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de Noordpool
seizoenen
democratisch
rechtvaardig
menuutje
enthousiast
Athene
kathedraal
uitbundig
vermommen
de sketch
subsidie
inheems
legerleider
opstand
chagrijnig
roekeloos
populair
structureel
singel
Germanen
migratie
onverbiddelijk
overtollig
applaus

Noordelijkste plaats op aarde, waar het altijd erg koud is
Een ander woord voor jaargetijden
zomer, herfst, winter lente
Met veel inspraak van de inwoners
Eerlijk, volgens de wet of volgens je gevoel
Verkleining van menu
Als je iets heel leuk vindt en er graag mee bezig bent.
Hoofdstad van Griekenland.
Belangrijke kerk.
Vrolijk, uitgelaten.
Je zo verkleden dat je onherkenbaar bent.
Kort en grappig optreden van één of meerdere acteurs.
Financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en
personen om hun activiteiten te ontwikkelen
Van het eigen land.
Degene die het leger leidt.
Met veel mensen tegelijk duidelijk maken dat je de
omstandigheden niet meer accepteert.
In een boze/ontevreden bui.
Als je gevaarlijke dingen doet zonder na te denken of het
gevaarlijk kan zijn.
Wat veel mensen leuk/aantrekkelijk vinden.
Blijvend
Gracht (water) om het centrum van een stad of dorp.
Elk van de leden van de volksstammen die rond het begin van
onze jaartelling tussen Noordzee, Schelde, Maas, Rijn woonden.
Verhuizing van een grote groep mensen naar een ander land of
een andere streek in dezelfde periode.
Streng!
Meer dan nodig is.
Het klappen in de handen waarmee het publiek aangeeft dat het
iets mooi of goed vindt.

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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