
Dit heb je nodig:
- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter E erin
 
- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter L erin 

- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter F erin  

- Envelop met symbool         op de buitenkant, en een briefje met de letter S erin 

Jullie zijn 
gedropt! M

aar waar? 
Doe alle vi

er de opdr
achten. Bi

j elke 

opdracht v
erdienen j

ullie een le
tter waar j

ullie een w
oord mee k

unnen 

maken. Ra
den jullie h

et juiste w
oord, dan 

gaat het sl
otje open e

n 

krijgen jul
lie een bel

oning. 

> Spelbege
leider: Spee

l video ‘Beg
in Verjaarda

gsdropping
 - videoboo

dschap van
 Tim’ af.

       Opdrac
ht 1

We beginn
en met een

 opdracht o
m onze sur

vivaltechni
eken te oef

enen. Tijde
ns een 

We beginn
en met een

 opdracht o
m onze sur

vivaltechni
eken te oef

enen. Tijde
ns een 

dropping k
an het nam

elijk maar z
o gebeuren

 dat je je in
eens moet 

verstoppen
. Daarom is

 

het belang
rijk om je g

oed te cam
oufleren. G

ebruik mat
erialen uit d

e natuur, 

bijvoorbeel
d dode tak

ken, modde
r en losligg

ende blade
ren. De spe

lbegeleider
 bepaalt of

 

jullie goed 
gecamoufle

erd zijn.  

> Spelbege
leider: is ie

dereen gec
amoufleerd

? Dan moge
n de kinder

en de enve
lop met het

 

symbool va
n de opdra

cht openma
ken. 

        Opdra
cht 2 

        Opdra
cht 2 

> Spelbege
leider: zet e

en streep o
p de grond

 waarachte
r de kinder

en afzetten
 en gaan 

springen. Z
et ook een 

streep bij d
e afstand v

an de diere
n. Geef me

t een stree
pje aan hoe

ver 

de kinderen
 gespronge

n hebben. 

Sommige d
ieren kunne

n héél ver s
pringen. Ju

llie doen va
ndaag mee

 aan de 

Olympische
 dierenspel

en, om te k
ijken of jull

ie net zo ve
r kunnen sp

ringen als e
en 

sprinkhaan
 of een eek

hoorn. Beg
in met rond

e 1. Als ied
ereen gewe

est is, doen
 jullie 

ronde 2.ronde 2.
  - Ronde 1

: wie spring
t er verder

 dan een sp
rinkhaan (1

,2 meter ve
r)? De deel

nemer 

  gaat acht
er de stree

p staan. Pr
obeer uit s

tand zo ver
 mogelijk te

 springen. 
De 

  spelbege
leider zet e

en streep o
p de plek w

aar je terec
htkomt.  

  - Ronde 2
: wie versla

at de eekh
oorn (4 me

ter ver)? Nu
 ga je prob

eren net zo
 ver te 

  springen 
als een eek

hoorn. Dez
e keer mag

 je een aan
loop nemen

. De spelbe
geleider  

  zet weer 
een streep

 op de plek
 waar je lan

dt.  

  
> Spelbege

leider: als i
edereen is 

geweest, m
ogen de kin

deren de e
nvelop met

 het symbo
ol 

van de opd
racht open

maken.    

 
       Opdrac

ht 3 

Om de volg
ende letter

 te verdien
en moeten

 jullie een q
uizvraag be

antwoorde
n. De jarige

 is 

Om de volg
ende letter

 te verdien
en moeten

 jullie een q
uizvraag be

antwoorde
n. De jarige

 is 

vandaag ee
n jaartje ou

der geword
en. Welk va

n de volgen
de dieren k

an het oud
st worden?

 

Teamwork 
is bij een d

ropping he
el belangrij

k, dus over
leg goed! 

A) Een ham
ster 

B) Een hon
d

C) Een een
dagsvlieg 

D) Een mug
  

> Spelbege
leider: het j

uiste antwo
ord is antw

oord B. De 
kinderen m

ogen de en
velop met 

> Spelbege
leider: het j

uiste antwo
ord is antw

oord B. De 
kinderen m

ogen de en
velop met 

het symboo
l van de op

dracht ope
nmaken.

     Opdrach
t 4

We hebben
 vandaag e

en jarige in
 ons midde

n! Tijd om 
een feestje

 te bouwen
! Jullie 

gaan allem
aal zo goed

 mogelijk e
en feestvar

ken nadoen
. Welke gek

ke dansjes
 doet een 

feestvarken
? En maakt

 ie ook gek
ke geluiden

? Dat kan h
arder...!  

> Spelbege
leider: de k

inderen mo
gen de env

elop met he
t symbool v

an de opdr
acht 

openmaken
.  

openmaken
.  

> Spelbege
leider: De d

ropping is a
fgelopen. L

aat de kind
eren de let

ters invulle
n op het 

slotje (print
blad slotje)

. Het woord
 dat eruit m

oet komen 
is FLES. Is 

het gelukt?
 Dan 

krijgen de k
inderen als

 beloning e
en kompas

 (printblad 
Kompas). L

aat de kind
eren 

video ‘Eind
e - videobo

odschap va
n Tim’ zien

.  

 

dropping: verjaardag


