
In een zak kerstchocolaatjes zit normaal altijd 320 gram. Nu krijg je 20% extra. 
Hoeveel gram zit er nu in?
_________ gram

Bij het tuincentrum zijn de kerstballen in de aanbieding voor 4 euro per stuk. 
Er is nu een actie van 4 halen is 3 betalen. Lucas heeft 12 ballen nodig. Wat kost dat?
_________ euro

Op een vel kerststickers zitten 6 rijen van 9 stickers. 
Per maand verkopen Jasmijn en Esther 648 stickers. Hoeveel vellen zijn dan verkocht?
_________ vellen

Suus maakt voor haar buurvrouw een grote ijstaart. Ze heeft hiervoor 5 dl water nodig. 
Ze heeft een kan waar 100 ml in kan. Hoe vaak moet ze deze vullen?
_________ keer

Daley werkt bij de bakker en verkoopt op 1 dag 600g gingerbreadkoekjes. 
De koeken worden verpakt per 3 stuks. Hoeveel pakjes heeft hij verkocht?
_________ pakjes

Kamil bevindt zich op een afstand 675 kilometer van zijn huis. Hij rijdt gemiddeld 75 km per uur om op 
tijd thuis te zijn voor Kerstmis. Over hoeveel minuten is hij thuis?
_________ minuten

De rendieren eten per dag 160 decagram voer. 
Hoeveel decigram voer eten de rendieren in de maand december?
_________ decigram

Redactiesommen kerst m8



12 kg kalkoen kost 40 euro. Hoeveel euro kost 600 gram?
_________ euro

Een stal heeft een lengte van 3500 cm en een breedte van 20 dm een hoogte van 4 m. 
Hoeveel inhoud in m3 heeft de stal?
_________ m3

In een pak candy canes zit normaal altijd 200 gram. Nu krijg je 15% extra. Hoeveel gram zit er nu in?
_________ gram

Mick gaat om 13.30 uur weg uit Utrecht. Hij rijdt 500 km en komt om 23.30 aan in de binnenstad van 
Groningen. Hoeveel meter per uur rijdt Mick gemiddeld?
_________ m/uur

Er zijn 450 kinderen op school. Normaal zijn dat er meer want 10% van de kinderen dat op deze school 
zit is ziek thuis. Hoeveel kinderen zijn er op school als iedereen weer beter is?
_________ kinderen

Meestal komen er 2 op de 10 kinderen met de slee naar school. 20% van de kinderen gaat met de auto. 
De rest komt lopend. In totaal zitten er 500 kinderen op school. Hoeveel kinderen komen lopend?
_________ kinderen

In een winkel krijg je bij aankoop van een doos met 12 flessen Glühwein de laatste fles gratis.
Een fles Glühwein kost 8 euro. Hoeveel euro moet je voor deze doos met flessen betalen?
_________ euro
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In een zak kerstchocolaatjes zit normaal altijd 320 gram. Nu krijg je 20% extra. 
Hoeveel gram zit er nu in?
384 gram

Bij het tuincentrum zijn de kerstballen in de aanbieding voor 4 euro per stuk. 
Er is nu een actie van 4 halen is 3 betalen. Lucas heeft 12 ballen nodig. Wat kost dat?
36 euro

Op een vel kerststickers zitten 6 rijen van 9 stickers. 
Per maand verkopen Jasmijn en Esther 648 stickers. Hoeveel vellen zijn dan verkocht?
12 vellen

Suus maakt voor haar buurvrouw een grote ijstaart. Ze heeft hiervoor 5 dl water nodig. 
Ze heeft een kan waar 100 ml in kan. Hoe vaak moet ze deze vullen?
5 keer

Daley werkt bij de bakker en verkoopt op 1 dag 600g gingerbreadkoekjes. 
De koeken worden verpakt per 3 stuks. Hoeveel pakjes heeft hij verkocht?
2000 pakjes

Kamil bevindt zich op een afstand 675 kilometer van zijn huis. Hij rijdt gemiddeld 75 km per uur om op 
tijd thuis te zijn voor Kerstmis. Over hoeveel minuten is hij thuis?
540 minuten

De rendieren eten per dag 160 decagram voer. 
Hoeveel decigram voer eten de rendieren in de maand december?
496000 decigram

Antwoorden



12 kg kalkoen kost 40 euro. Hoeveel euro kost 600 gram?
2 euro

Een stal heeft een lengte van 3500 cm en een breedte van 20 dm een hoogte van 4 m. 
Hoeveel inhoud in m3 heeft de stal?
280 m3

In een pak candy canes zit normaal altijd 200 gram. Nu krijg je 15% extra. Hoeveel gram zit er nu in?
230 gram

Mick gaat om 13.30 uur weg uit Utrecht. Hij rijdt 500 km en komt om 23.30 aan in de binnenstad van 
Groningen. Hoeveel meter per uur rijdt Mick gemiddeld?
50000 m/uur

Er zijn 450 kinderen op school. Normaal zijn dat er meer want 10% van de kinderen dat op deze school 
zit is ziek thuis. Hoeveel kinderen zijn er op school als iedereen weer beter is?
500 kinderen

Meestal komen er 2 op de 10 kinderen met de slee naar school. 20% van de kinderen gaat met de auto. 
De rest komt lopend. In totaal zitten er 500 kinderen op school. Hoeveel kinderen komen lopend?
300 kinderen

In een winkel krijg je bij aankoop van een doos met 12 flessen Glühwein de laatste fles gratis.
Een fles Glühwein kost 8 euro. Hoeveel euro moet je voor deze doos met flessen betalen?
88 euro
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