
De porto

De brief wordt met de post verstuurd en je moet er dan 44 

eurocent voor betalen. Je koopt dan een postzegel en plakt die 

op de envelop waarin de brief zit.



de reclamefolder

Elke week liggen er in onze brievenbus weer heel veel 

reclamefolders.  Daarin staat welke artikelen deze week 

goedkoop zijn. 



De reclametekst

In deze reclamefolder gaat de tekst over vlees, fruit en sloffen. 

Deze artikelen zijn deze week goedkoper. 



de shop

In deze winkel kun je hele lekkere zeep en badschuim kopen. 

Dat is goed voor je body!



de uitgave

De jongen wil graag technisch lego…..daar geeft hij heel veel 

geld voor uit. 



de vitrine

Deze glazen kast hangt in het museum. Er staan hele dure 

rode vazen in.



de waarde

Op deze oude Nederlandse munt staat hoeveel hij waard 

was…..dat was twee en een halve gulden. 



de waardebon

Met deze waardebon kun je iets van 5 euro kopen.



de winkelstraat

De Kalverstraat is een hele bekende en gezellige winkelstraat 

in de hoofdstad Amsterdam. 



de /het affiche

Op het raam van de school was een aanplakbiljet geplakt. 

Daar staat op welke leuke dingen je kunt doen op het wijkfeest.



Het aanplakbiljet

Bij het clubhuis van de voetbalclub hangt een affiche over de 
wedstrijd in de kwartfinale van de voetbalclub. 



Het bankafschrift

Op dit briefje van de bank staat hoeveel geld je hebt betaald en 

ook hoeveel geld je nog op je bank hebt.



Het bankbiljet

Deze bankbiljetten bij elkaar opgeteld zijn heel veel geld 

waard. Daar kun je leuke dingen van kopen.    



Het betaalmiddel

In plaats van met contant geld kun je ook met een bankpasje 
betalen als je iets koopt.



Het etiket

Op een pot kun je een plakbriefje plakken. Op dat etiket schrijf 
je dan wat er in de pot zit. 



Het inkomen

De bewoners van dit huis hebben elke maand een hoog salaris. 
Daarmee kunnen ze dit huis betalen.



Het merk

Een fles coca cola herken je altijd aan het bekende 
herkenningsteken. Mooie ronde witte letters en daarachter 
rood.



Het 
reclamespotje

Op teevee zie je vaak reclames over auto’s. Dan zie je hoe hard 
en hoe goed de auto kan rijden.



Deze mijnheer heeft zijn loon van de vorige week ontvangen. 

Het salaris
















































