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Help de REKENPIET  1.  

 
 
 
1. Sinterklaas is op 6 december jarig.     

Het is nu 1 december.  

Dat is nog  _____ nachtjes slapen.  
 
 

2. In een doos kunnen 50 taaipoppen.  

Piet heeft er 30 in gelegd.  

Hoeveel kunnen er nog bij?   _____  
 
 

3. Pedro loopt door de Parklaan.  

Eerst strooit hij op nummer 11 en op nummer 13.  

Dan moet hij twee huizen verder nog een pakje bezorgen.  

Dat is op nummer  _____ 
 
 

4. Het is 11 uur ’s avonds.     

Piet is al twee uur aan het werk.  

Hij is begonnen om  _________________ 

 
 

5. Sinterklaas komt op school.  

 Hij geeft voor elke klas twee zakken strooigoed.  

 Er zijn 10 klassen.  

 Hoeveel zakken strooigoed zijn dat?  _____  
 
 

6. Els en Bart hebben hun schoen gezet.  

Ze krijgen ieder 2 mandarijnen, 10 pepernoten en muis van chocola. 

Piet heeft nodig:  _____ mandarijnen,  

  _____ pepernoten  

  _____ muizen  
 
 
 

7. Hoeveel chocoladeletters zijn dit bij elkaar?  ______ 
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Help de REKENPIET  2.  

 
 
 
1. Een snelle Piet klimt in 2 minuten het dak op.  

Een langzame Piet doet er 3 keer zo lang over.  

Hij doet er  _____ minuten over.  
 
 

2. Juf kopieert 30 kleurplaten voor haar klas.  

Er zijn 26 kinderen. Er blijven  _____ kleurplaten over.  
 
 

3. In één doos passen 8 vierkante pakjes. 

 Hoeveel platte pakjes passen erin?   ______ 
 
 

4. Het dikke boek van Sinterklaas telt 400 bladzijden.  

Het boek is al voor de helft vol geschreven.  

Hoeveel bladzijden zijn nog leeg?   _______ 
 
 

5. Pedro ging op stap met 18 pakjes in zijn zak.  

Hij heeft nu 14 pakjes rondgebracht.  

Hoeveel pakjes zitten nog in de zak?  _____  
 
 

6. De zak van Pablo weegt 25 kilo.  

De zak van Bernardo is 3 kilo lichter, die weegt  ______ kilo.  
 
 

7. Kijk op de kalender naar de dagen van de week.  

Op welke dag is het 5 december, pakjesavond?  

Pakjesavond is op  __________________________ 
 
 

8. Pieten werken vooral ’s nachts.  

 Ze gaan laat naar bed en staan ook later op.  

 Een piet ging om half 4 naar bed en sliep 8 uur.  

 Teken op de wekker hoe laat hij wakker werd.  
 


