
 

 

 

 Bankje in een voortuin  
 Bij  

 Bootje  
 Bruine hond  

 Eend  
 Gele bloem  

 Groene auto  

 Grote vogel  
 Kat  

 Kleine vogel  

 Koe (kalfje)  
 Rode bloem  

 Schaap (lammetje)  
 Schommel  

 Sloot  
 Verkeersbord fietspad 

 Vlinder  

 Voetbalveldje  
 Vogelnestje  

 Witte bloem  

 

 
 
 

Speurtocht  
Ga bij jou in de buurt op zoek naar al deze dingen. Heb je er ééntje gezien? Zet dan een kruisje 

in dat vakje. Als je alles hebt gevonden, mag je jezelf voortaan een echte speurneus noemen! 
     

 
 
 
 
 
 
WOORDPUZZEL, weet jij hem op te lossen?? 
 

 
 

Horizontaal: 1 zoekt een automobilist vaak naar 8 dwarshout  9 op grote afstand  
10 bolgewas 11 nauw 13 daar zeg je ... wat 14 ego 16 gevangenis (informeel)  
17 reinigen met een doekje bijvoorbeeld 19 duplicaat van een levend wezen  
21 muziekdrama 22 leesteken 23 voormalige ziekenhuisserie op tv 24 slecht volk  
26 moeder 27 doortrapt 29 kippenloop 30 hoop 32 huishoudartikel 34 rangtelwoord 35 
laten voortbestaan  
 
Verticaal: 1 voordeel 2 intuïtief begrijpen 3 equator 4 muzieknoot 5 injecteren  
6 humus 7 beharing 12 geklungel 13 substantie in de botten 15 spoel 16 pandjeshuis 
18 persoonlijk voornaamwoord 20 van mening veranderd 25 dat is ... van het 
27 wintersportartikel 28 bindende regel 30 iets ... zijn 31 drager van erfelijke 
eigenschappen 33 bergplaats 34 Nederlandse zangeres 

Puzzeltijd 
We hebben deze week weer een paar puzzels en activiteiten voor je 
uitgezocht, lukt het jou om de antwoorden te vinden?     



 

 

Kun jij uitzoeken welk meisje met wie in welke groep 
bevriend werd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechter Hersenhelft en Linker Hersenhelft  
Bekijk de afbeelding hieronder en zeg de kleur van elk woord hardop. Lees dus niet 
op wat er staat. 

 
 
Wauw, dat was nog niet zo 

eenvoudig! 

 

Dit komt doordat jouw 

hersenhelften beide iets anders 

willen. Je rechter hersenhelft wil 

graag de kleur zeggen, maar je 

linker hersenhelft wil het 

geschreven woord oplezen.  

 

Ging dit testje jou zonder al te veel moeite goed af? Dan kan in het algemeen gezegd 

worden dat jouw rechter hersenhelft het meest ontwikkeld is. Ben je regelmatig blijven 

haken tussen de verschillende woorden, dan is jouw linker hersenhelft het meest 

ontwikkeld. 

http://leukeraadsels.blogspot.com/2009/10/rechter-hersenhelft-en-linker.html

