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

- Printblad vogelhuisje met letter R erop

- Punaise om het printblad op te hangen - Punaise om het printblad op te hangen 

Jullie zijn 
gedropt! M

aar waar? 
Doe alle vi

er de opdr
achten. Bi

j 

elke opdra
cht verdie

nen jullie e
en letter, w

aar jullie e
en woord 

mee kunne
n maken. R

aden jullie
 het juiste 

woord, dan
 gaat het 

slotje open
 en krijgen

 jullie een 
beloning. 

> Spelbege
leider: Spee

l video ‘Beg
in algemen

e dropping
 - videoboo

dschap van
 

Tim’ af.

       Opdrac
ht 1

Speurneuz
en, ergens

 in dit bos 
hangt een 

rood vogel
huisje met 

de eerste l
etter 

Speurneuz
en, ergens

 in dit bos 
hangt een 

rood vogel
huisje met 

de eerste l
etter 

erop. Het is
 dus belang

rijk om die 
te vinden. 3

, 2, 1... Go! 

> Spelbege
leider: de e

erste letter
 staat op he

t vogelhuis
je.

        Opdra
cht 2  

> Spelbege
leider: zet t

wee strepe
n op de gro

nd met ong
eveer 10 m

eter ertuss
en.

  
Tijd voor d

e Olympisc
he dierensp

elen! Er lev
en veel ege

ls aan bosr
anden. Ege

ls 

Tijd voor d
e Olympisc

he dierensp
elen! Er lev

en veel ege
ls aan bosr

anden. Ege
ls 

kunnen zic
h heel goed

 oprollen. J
ullie mogen

 bij de star
tstreep gaa

n staan. We
 

gaan kijken
 wie er net

 zo goed ka
n rollen als

 een egel. W
ie als eerst

e over de 

finish-stree
p is, mag d

e envelop m
et de volge

nde letter o
penmaken.

  

 
> Spelbege

leider: Gelu
kt? De kind

eren moge
n de envelo

p met het s
ymbool van

 

de opdrach
t openmake

n.  

       Opdrac
ht 3 

       Opdrac
ht 3 

In het bos 
leven veel 

vleermuize
n. Weet jij w

at vleermu
izen eten? 

A) Vogelvo
er 

B) Poep va
n andere d

ieren 

C) Andere 
vleermuize

n 

D) Insecten
   

> Spelbege
leider: Het 

juiste antw
oord is antw

oord D. De
 kinderen m

ogen de 

> Spelbege
leider: Het 

juiste antw
oord is antw

oord D. De
 kinderen m

ogen de 

envelop me
t het symbo

ol van de o
pdracht op

enmaken.  
  

      Opdrac
ht 4

Uilen zijn h
ele geheim

zinnige vog
els die in h

et bos leve
n. Je ziet z

e bijna noo
it, 

dat komt o
mdat ze vo

oral ‘s nach
ts tot leven

 komen. Je
 kan ze we

l horen, voo
ral 

in de winte
r. Kunnen ju

llie een uil 
nadoen? Ki

es samen w
ie dit het b

este deed. 

Diegene m
ag envelop

 4 open ma
ken. 

> Spelbege
leider: de k

inderen mo
gen de env

elop met he
t symbool v

an de 

> Spelbege
leider: de k

inderen mo
gen de env

elop met he
t symbool v

an de 

opdracht o
penmaken.

  

> Spelbege
leider: De d

ropping is a
fgelopen. L

aat de kind
eren de let

ters invulle
n 

op het slotj
e. Het woo

rd dat eruit
 moet kome

n is HERT. I
s het geluk

t? Dan krijg
en 

de kinderen
 als belonin

g een komp
as (printbla

d Kompas).
 Laat de kin

deren video
 

‘Einde - vid
eoboodsch

ap van Tim
’ zien.  

dropping: bos


