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Aan de kinderen van groep 8: 
Jullie leren voor vrijdag 6 november 2020 de volgende bordrijwoorden: 

 

1. bolleboos iemand die heel intelligent is 

2. aspergesoep 
 

soep van asperges 

3. geenszins helemaal niet 

4. stadsschouwburg een schouwburg/theater in een stad. 

5. apetrots heel erg trots 

6. bouillon doorzichtige soep 

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

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

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

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

11. chauffeur iemand die een auto bestuurt 

12. compleet volledig 

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

ademhalingsoefeningen en concentratie je lichaam en geest 

kunt ontspannen 

14. insect diertje met zes pootjes en vaak met vleugels 

15. airbag luchtkussen in je auto 

16. signaal Iets waarmee je waarschuwt of iets duidelijk maakt. 

17. prompt Onmiddellijk/direct. 

18. afblazen Beslissen dat iets niet doorgaat. 

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

20. geleider Materiaal dat elektriciteit gemakkelijk doorlaat. 
Bijvoorbeeld metaal. 

21. 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.  

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

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

24. collecteren Geld vragen of ophalen voor een goed doel. 

25. repareren (iets dat kapot is) herstellen. 

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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