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Aan de kinderen van groep 8: 
Jullie leren voor vrijdag 20 november 2020 de volgende bordrijwoorden: 
 

1. poëzie gedichten 

2. smeuïg (van iets eetbaars) lekker zacht en een beetje vet 

3. industrieën alle bedrijven die met machines dingen maken uit 
grondstoffen 

4. hygiëne het ervoor zorgen dat jij en je omgeving schoon zijn 

5. pinguïn zwemvogel die op de Zuidpool leeft 

6. centrifuge apparaat dat heel snel kan ronddraaien en gebruikt wordt 
om stoffen te scheiden of was te drogen 

7. parachute groot stuk lichte textiel dat je valsnelheid vermindert 

8. sympathiek die of dat je sympathie opwekt 

9. zonsverduistering verdwijnen van de zon of een deel ervan achter de maan of 
een ander hemellichaam 

10. rechtszaak probleem dat officieel door een rechtbank wordt behandeld 

11. bolleboos iemand die heel intelligent is 

12. aspergesoep 

 

soep van asperges 

13. geenszins helemaal niet 

14. stadsschouwburg een schouwburg/theater in een stad. 

15. apetrots heel erg trots 

16. bouillon doorzichtige soep 

17. mayonaise koude saus van olie, rauw ei en zout 

18. yoghurt wit, dikvloeibaar en zuur melkproduct dat is gefermenteerd 
door bepaalde bacteriën toe te voegen 

19. enthousiasme prettig gevoel dat je ergens helemaal vol van bent en er 
veel zin in hebt 

20. skateboard plank met wieltjes aan de onderkant waarmee je je kan 
verplaatsen 

21. chauffeur iemand die een auto bestuurt 

22. compleet volledig 

23. yoga leer uit India die zegt hoe je met meditatie, 

ademhalingsoefeningen en concentratie je lichaam en geest 
kunt ontspannen 

24. insect diertje met zes pootjes en vaak met vleugels 

25. airbag luchtkussen in je auto 

De bordrijwoorden zijn terug vinden in Teams bij bestanden van groep 8 .  
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Succes! Meester Matthijs en juf Jolanda 
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