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Raadselachtige kaarten 

Vorig jaar won BRICKS de door SenterNovem georganiseerde Best of Bsik: the 
Battle. Onder het motto 'Wiskunde en Informatica: Reken maar!' heeft het BRICKS 
consortium (Basic Research in Informatics for Creating the Knowledge Society) in 
samenwerking met ICTRegie, Platform Beta Techniek en Pythagoras zogenaamde 
puzzelansichtkaarten ontworpen. De kaarten dagen middelbare scholieren uit om op 
een andere manier na te denken over wiskunde en informatica. Om de puzzelaars een 
eindje op weg te helpen, kunnen zij een bezoek brengen aan de speciale 
jongerensectie op www.bsik-bricks.nl/rekenmaar. Daar ontdekken ze waarom 
wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk is en welke rol wiskunde en informatica in 
de maatschappij speelt. Tussen de regels door zijn hints te vinden die tot de goede 
oplossing van de puzzelkaarten leiden. Scholieren die het juiste antwoord inzenden 
maken kans op het winnen van populaire gadgets zoals iPods en de nieuwste 
breinbrekers. 

De kaarten staan van 7 tot en met 20 mei 2007 op 650 middelbare scholen in de 
kaartenpanelen van Boomerang. Bijgevoegd treft u onze eigen afdrukken aan. Neemt 
u ze gerust mee en zegt het voort! 

Heeft u ideeen of wilt u uw onderzoek ook extra onder de aandacht vanjongeren 
brengen? We horen en helpen u graag. 

Met vriendelijke groet, 

Martine Roeleveld 
Voorlichter BRICKS 
Afdeling Communicatie & Informatie (C&I) 
martine.roeleveld@cwi.nl 
kamerM025 
020- 592 4092 

Adressen 

I 
Bankrelatie 

Kruisloon 413 l 098 SJ Amsterdam ABN·AMR0 43.60.53.705 
Postbus 94079 l 090 GB Amsterdam t.n.v. Centrum voor Wiskunde en Informatica 
info@cwi.nl www.cwi.nl IBAN: NL31ABNA0436053705 
Tel (020) 592 9333 Fox (020) 592 4199 Swiftcade: ABNANL2A I Registraties 

41198731 KvKAmsterdam 
Alg. Voorwaarden nr. 385 l KvK Amsterdam 
BTW nr. NL 002953390B01 
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Dit is raadsel I uit een serie van 5. 
Ga voor hints naar www.bsik-bricks.nl , 
vul het antwoord in en win! 
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Dit is raadsel 2 uit een serie van 5. 
Ga voor hints naar www.bsik-bricks.nl, 
vul het antwoord in en win! 
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Magidoku 
In deze sudoku zitten ook nog 5 magische 
3x3-vierkanten: de dik omlijnde vakjes en de 
4 kleurvlakken. De 4 kleurvlakken zijn identiek. 
Een magisch 3x3-vierkant bevat de getallen 
I t/m 9 en de som van alle kolommen, van alle 
rijen en van beide diagonalen is hetzelfde. 

Dit is raadsel 3 uit een serie van 5. 
Ga voor hints naar www.bsik-bricks.nl, 
vul het antwoord in en win! 
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De taal van de wiskunde 
Los eerst I op. 
Met I kun je in 2 een hint vinden om te 
ontdekken welk getal er op de puntjes 
in 3 moet komen. 

Dit is raadsel 4 uit een serie van 5. 
Ga voor hints naar www.bsik-bricks.nl, 
vul het antwoord in en win! 
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Een klas heeft 18 leerlingen. Elke schooldag krijgen 
ze een andere plek. Elke plek heeft 2 nummers. 
De leerling leest aan het onderste nummer af op 
welke plek hij of zij de volgende dag moet gaan 
zitten, aangeduid met het bovenste nummer. 
Op de I e dag van het schooljaar zijn A~an, Betty, 
Claudia en Dirk gezellig samen achterin gaan 
zitten, maar dat bliJft dus niet zo. 

Na hoevee/ schooldagen zitten a/le leerlingen weer op 
hun oude plek? Na hoevee/ schoo/dagen zitten Arjan, 
Betty, Claudia en Dirk weer op de achterste rij? 
Wanneer zitten ze a/levier weer op de voorste rij? 

Dit is raadsel 5 uit een serie van 5. 
Ga voor hints naar www.bsik-bricks.nl, 
vul het antwoord in en win! 
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