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

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

- Printblad vogelhuisje met letter R erop

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

- Bingokaart afval 

- Stopwatch (kan ook op telefoon)

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 park
 hangt een

 rood voge
lhuisje met

 de eerste 
letter 

Speurneuz
en, ergens

 in dit park
 hangt een

 rood voge
lhuisje met

 de eerste 
letter 

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  

In een park
 is vaak vee

l zwerfafva
l te vinden.

 Voor diere
n is dat hee

l ongezond
. 

Daarom ga
an we afva

lbingo spel
en. Zorg da

t jullie sam
en zoveel m

ogelijk 

stukken zw
erfafval die

 op de bing
okaart staa

n verzamel
en.  

> > Spelbege
leider: Gelu

kt? Als de k
inderen het

 afval daarn
a hebben w

eggegooid,
 

mogen ze d
e envelop m

et het symb
ool van de 

opdracht o
penmaken.

  

       Opdrac
ht 3 

In stadspar
ken leven v

eel verschi
llende voge

ls. Welke v
ogel hakt m

et zijn sterk
e 

snavel gate
n in de bom

en?  

A) De uil
B) De spec

ht 

C) Het koo
lmeesje

C) Het koo
lmeesje

D) De kraa
i

> Spelbege
leider: Het 

juiste antw
oord is antw

oord B. De 
kinderen m

ogen de 

envelop me
t het symbo

ol van de o
pdracht op

enmaken.  

 
      Opdrac

ht 4

> Spelbege
leider: houd

 bij deze op
dracht de t

ijd bij op ee
n stopwatc

h 

(bijvoorbee
ld op een t

elefoon) 

(bijvoorbee
ld op een t

elefoon) 

In sommige
 parken bro

eden uilen.
 Uilen hebb

en geweldi
ge ogen, ve

el beter da
n 

de ogen va
n de mens.

 Gelukkig z
ijn jullie me

t een groep
, dus kunne

n jullie 

samen vee
l zien. Prob

eer samen 
in 10 minut

en tijd zove
el mogelijk

 dingen die
 

beginnen m
et een lette

r B te vinde
n.  

> 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 

> 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 GRAS. 
Is 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: park


