
 

 

 

Optellen en aftrekken 
Sprongen van 10 

 
Tel er tien bij op of trek er 10 vanaf. Tot hoever kan jij tellen? 

  

28, 38, 48. Yeah. Ja. Ja, ik snap het al hoor! Je moet gewoon sprongen van 10 maken! Ja, dat klopt, heel goed! 

Ja, op een touw. Nee, op een skippybal en daarom heb ik ook deze schijven. Raaf, jij krijgt een rode en Raffi, 

jij krijgt een blauwe. Goed. Waar zijn die voor? Voor de nieuwste Zie.   

Wie wil er even oefenen? Ja, ik! Ja, ik! Raffi was ietsje eerder. Raffi, begin jij maar. Doe nog maar een paar 

keer! Ja! Wat leuk! Heel goed! Lachen joh. Raf, jij mag nog even relaxen, want ik wil beginnen bij Raaf. 

Snavel bij de schijf. Ga maar springen. Oh, wacht. Ik snap het al. Je moet drie keer springen, dus dat is drie 

keer tikken. Ja. Hartstikke goed. En waar sta je dan nu? Op 66. Hartstikke goed gedaan. Je hebt het eerder 

gespeeld. Nee dat niet, maar ik zie het gewoon.  

Zullen we doorgaan naar de volgende? Nu moet ik terug. Een beetje achterover. Waar sta je nu? 65. Hartstikke 

goed. Weer een punt erbij. Raffi, jij mag nu. Waar sta je nu? 20 eraf is 52. Je krijgt er nog één Raffi, dus let 

goed op. Waar sta je nu, Raffi? Op 92. Super gedaan! 


	Optellen en aftrekken Sprongen van 10  Tel er tien bij op of trek er 10 vanaf. Tot hoever kan jij tellen?   28, 38, 48. Yeah. Ja. Ja, ik snap het al hoor! Je moet gewoon sprongen van 10 maken! Ja, dat klopt, heel goed! Ja, op een touw. Nee, op een ski...
	Wie wil er even oefenen? Ja, ik! Ja, ik! Raffi was ietsje eerder. Raffi, begin jij maar. Doe nog maar een paar keer! Ja! Wat leuk! Heel goed! Lachen joh. Raf, jij mag nog even relaxen, want ik wil beginnen bij Raaf. Snavel bij de schijf. Ga maar sprin...
	Zullen we doorgaan naar de volgende? Nu moet ik terug. Een beetje achterover. Waar sta je nu? 65. Hartstikke goed. Weer een punt erbij. Raffi, jij mag nu. Waar sta je nu? 20 eraf is 52. Je krijgt er nog één Raffi, dus let goed op. Waar sta je nu, Raff...

