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Lia van Diem

kinderen de dobbetstenen
op het bord laat zien, heb ik meteen
de aandacht. lk [aat zien dat ik kan
kiezen met hoeveeI dobbeLstenen
ik wiI werken.'lk gooi zo meteen
met twee dobbeLstenen. Jul.[ie te[[en
de twee getatlen bij eLkaar op en
schrijven het antwoord in je schrifti
A[te kinderen zitten met een potlood
in de aans[ag. Het eerste rijtje is
zo gepiept. Dat gaat bij iedereen in
een hoog tempo. Bij het volgende
rijtje doen we hetzelfde met drie
dobbeLstenen.0ok dat gaat prima.
'Let nu opl zeg ik.'Er komen drie
dobbelstenen met kans op hogere
getat[en erop. Het kan een getaI tot
en met de 10 zijni ledereen vindt het
[euk en doet zijn uiterste best om zo
snel. mogeLijk een antwoord op te
ALs ik de

sch rijven.

Hierna maken de kinderen heeL
btok één af. Er wordt hard gewerkt.

Sommige kinderen helpen anderen,
anderen kijken hun werk na of
werken aan de computer. Sam zegt
dat hij het veet fijner vindt a[s ik
naast hem zit. Dat doe ik heeI even
en dan kan hij zeLf weer verder. Thijs
steekt zijn vinger in de Lucht.'Juf ik
snap deze som echt niet hoorlzucht
hij. Het is een som met een tekening
van een dartbord (met getatten 1 tot
en met 7) ernaast. Erboven staat dat
de kinderen twaa[f punten gooien
in drie beurten. Bij de eerste twee
kinderen staan aL twee getaLLen. Het
derde moet Thijs invuLLen.We lezen
samen de opgave nog eens, maar
dat maakt het niet duidetijker voor
hem.'We gaan het anders doenlzeg
ik en pak een kLadbtaadje. lk teken
daar het dartbord iets groter op.

0ndertussen maakt Thijs de'pijttjesi
Drie voor ons a[[ebei. De pijttjes
zijn propjes. Het schrift van Thijs
gaat dicht en aan de kant. We gaan
spe[en. Hij mag eerst zijn propjes
gooien'en uitrekenen hoeveel. hij

totaaI heeft gegooid. Dat kost moeite
omdat hij echt niet snapt wat hij
dan moet opte[Len. lk doe het een
keer voor met mijn pijttjes.Je ziet
het kwartje val.ten bij hem. Hij krijgt
daardoor steeds meer toL in het
speLLetje. Er komen ook steeds meer

enthousiaste supporters kijken.
Nu gooi ik met twee pijttjes. Dan
vraag ik aan Thijs hoeveeL ik gegooid
heb. Het is 8.'Maar ik wiI graag in
totaat L2 gooien.Wat moet ik met
mijn laatste pijL gooien?"Twee?' zegt
Thijs vragend. lk l.eg mijn propje in
dat vakje en laat hem dan alte drie
de propjes opteLLen.'Nee,dat is niet
goed. lk snap het niet...oh wacht vier,
je moet nog vier erbij gooienlzegt
hij enthousiast. lk doe het en het
kLopt. Nu is hij aan de beurt. Hij gooit
twee keer een 1.!ij moet ook twaa[f
gooien in totaaLl zeg ik.'Wat moet je
dan nog gooien?"Nog zeven en driel
roept hij btij.'Doe het maarl zeg ik.
Thijs komt er aI heeI sneI achter dat
dat met een pijttje nooit gaat Lukken.
Langzaamaan snapt hij het speLletje
en daarmee ook de opdracht.

lk kijk eens om me heen. De hal"ve
ktas staat nu mee te denken, de
rest rekent rustig verder.Vandaag
is het veeI te snel tijd om er mee te
stoppen. ZeLfs voor Thijs. Die btijft
de hele dag vragen om het spetLetje
nog eens te mogen spe[en. Heertijk
toch a[s rekenen gewoon een groot
spel.tetjespLein btijkt re zijn.

