
 

 

 

EEN BIJZONDERE GETALLENRIJ 

Hieronder zie je een rij getallen. De rij begint bij 0, waarna de getallen 

al snel groter worden. Alleen zijn de getallen niet zomaar gekozen; er 

zit een logische volgorde in. 

 

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 … … … … … … … ? … … … … 

 

Kun jij ontdekken wat het twintigste getal (het rode vraagteken) moet zijn? 

 

TWEE SCHUTTERS 

Om dit probleem op te lossen, moet je héél aandachtig naar het 

plaatje hieronder kijken. De schietschijven zijn exact hetzelfde, alleen 

zie je niet welke score  

iedere ring geeft. Hoe dichter bij  

de Bull’s Eye, hoe meer punten  

je krijgt voor een schot. 

 

Van schutter A is bekend dat hij  

55 punten heeft gehaald.  

Kun je hieruit afleiden hoeveel  

punten schutter B dan heeft  

gehaald? En zo ja, hoeveel punten  

zijn dat precies? 

BREINBREKER(S) VAN DE MAAND 

A 

B 

Vragen over de Breinbreker(s)? Stel ze aan dhr. H. van Bokkem (aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag). 

Breinbreker A is tevens de prijsvraag van de maand juni voor de klassen 1 en 2. Denk jij het juiste getal te hebben 

gevonden? Scan dan voor 28 juni 2022 de QR-code onderaan dit blad en vul het digitale formulier in. Lukt dit niet, 

dan kun je ook een papieren formulier invullen in de mediatheek. Je maakt hiermee kans op een leuke prijs! 

Breinbreker B is tevens de prijsvraag van de maand juni voor de klassen 3 en 4. Denk jij 

het juiste aantal punten te hebben gevonden? Scan dan voor 28 juni 2022 de QR-code 

onderaan dit blad en vul het digitale formulier in. Lukt dit niet, dan kun je ook een 

papieren formulier invullen in de mediatheek. Je maakt hiermee kans op een leuke prijs! 

De QR-

code 

vind je op 

school! 


