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VIER JE FEESTJE MET

DOLFJE WEERWOLFJE!
WIE? Voor alle Dolfje-fans vanaf 4 jaar
WAT? Een pakket voor het leukste Dolfje-kinderfeestje
WAAR? Een feestje bij jou thuis (of in de buurt)

HIEPERDEPIEP HOERA! Je bent bijna jarig en mag een feestje geven. En wat is er nu
leuker dan een echt Dolfje Weerwolfje-feestje? Hoe je dat aanpakt, lees je in dit pakket.
Er is voor elk wat wils. Voor de doeners en de denkers, de kleintjes en de groten, de
jongens én de meisjes. Dus jouw feestje wordt hoe dan ook een succes! En weet je wat zo
fijn is? Alle ideeën zijn supersimpel uit te voeren.

FEESTPROGRAMMA
Duurt je kinderfeestje drie uur? Dan kun je het bijvoorbeeld als volgt indelen:
1. zingen en cadeautjes uitpakken (dat doen jullie zelf ;-))
2. feesthapjes (kijk op pagina 3)
3. activiteit voor binnen (kijk op pagina 4)
4. activiteit voor buiten (kijk op pagina 6)
5. vrij spelen/tijd over (kijk op pagina 7)

UITNODIGINGEN
Bedenk wie er allemaal op je feestje mogen komen. Vraag of je ouders alvast een
berichtje sturen naar de feestgangers. Dan houden ze die datum en tijd vrij. En kun jij
lekker op je gemak aan je uitnodigingen werken! Hieronder vind je drie tips.
	Schrijf de tekst in geheimtaal. Dat maakt je uitnodiging meteen spannend. Stop er
wel een ontcijfer-code bij!
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	Zet erbij dat je een Dolfje Weerwolfje-feestje viert. Dan komen je vrienden alvast in
de juiste stemming.
	Hou je van verkleden? Vraag dan of je vrienden verkleed komen. Als Dolfje, Noura,
opa weerwolf of een ander bijzonder wezen…
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	Je kunt ook de Dolfje-uitnodigingen printen die je op www.dolfjeweerwolfje.nl
kunt vinden. Kleur ze wel nog even in, dat is wel zo vrolijk!
	Wat voor uitnodiging je ook maakt... Zorg voor veel blauw. Dat is de kleur van de
nacht, waarin Dolfje Weerwolfje – bij volle maan – een weerwolfje wordt!
	Het is extra leuk om de uitnodigingen met de post op te sturen. Je kunt ook zelf
voor postbode spelen. Ga bijvoorbeeld samen met je ouders/broer/zus/hond op pad.
Krijgen zij meteen ook wat lichaamsbeweging.

VERSIEREN
Slingers
Dit heb je nodig: printer, kleurpotloden (of stiften), puntenslijper, lint van twee meter, vijf wasknijpers.
Bij een feestje horen slingers. En bij een Dolfje-feestje horen Dolfje-slingers! Print de
vlaggenkleurplaat op www.dolfjeweerwolfje.nl vijf keer. Pak je etui en slijp je potloden.
Nu is het een kwestie van inkleuren. Als je dol bent op kleuren, doe je dit werkje zelf.
En anders wil een opa, oma, buurkind, zus, broer of oppas vast wel helpen. (Wist je dat
grote mensen tegenwoordig ook veel van kleurplaten houden?)
Daarna maak je de kleurplaten met wasknijpers vast aan het lint. En klaar is je slinger!
De langste bij jullie in huis, mag de slinger ophangen.
Raamtekening
Dit heb je nodig: een raam, printer, krijtstift (wordt ook wel raamstift genoemd), plakband.
Deze raamtekening is niet alleen tof, maar ook heel handig. Als Dolfje op je raam staat
te pronken, weet iedereen dat er bij jou thuis een feestje is! (En bellen ze niet per
ongeluk bij de buren aan.)
Je vindt het sjabloon op www.dolfjeweerwolfje.nl. Daar staat ook precies hoe het moet.
Is het feestje klaar? Dan poets je de tekening er makkelijk weer af. Je ouders hoeven dus
niet in de stress te schieten. Maar het is natuurlijk wel leuk, als de tekening nog een
paar dagen mag blijven staan.

TRAKTATIES
Dolfje-eierkoek
Dit heb je nodig: heel veel eierkoeken (zoveel kinderen + meesters/juffen als er
in je klas zitten). Eierkoeken zijn er trouwens ook in kleine maatjes. Marsepein
(rood en wit), chocoladestift en botercrème.
Hoera, je mag trakteren in de klas! Deze Dolfjes zien er geweldig uit.
En smaken ook nog eens heerlijk. Eigenlijk zijn ze gewoon zonde om
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op te eten... (Maar ja, dat moet dus uiteindelijk wel.)
Met de marsepein maak je eerst de oren, ogen, neus en mond. En het is
natuurlijk niet erg als het niet precies lijkt. Eerst rol je het marsepein uit. Met een klein
mesje snij je alles in de goede vormen. Met de botercrème plak je alles vast. Duw het
maar goed aan. Daarna teken je met de choco-stift een brilletje.
Tip: Heb je niet veel tijd? Of zit je in een giga-grote klas? Maak dan geen gezichtjes, maar schrijf
met de chocostift WROW! op de eierkoeken.
Dolfje-cupcake
Ben je dol op bakken? Dan is een Dolfje-cupcake een mooie uitdaging voor jou.
Op pagina 8 zie je hoe je deze cupcakes bakt.
Boekenlegger & rozijnendoosje
Dit heb je nodig: rozijnendoosjes, gekleurd papier, schaar, lijm, lintjes, één of meerdere Dolfjekleurplaten (die vind je op www.dolfjeweerwolfje.nl) en een gaatjesmaker.
Wil je een gezonde traktatie? Maak dan deze Dolfje-boekenleggers met een doosje rozijnen
erbij! Beplak eerst alle doosjes rozijnen met gekleurd papier. Daar schrijf je je naam en
leeftijd op. Of je knutselt er iets anders leuks op. Wat dacht je bijvoorbeeld van een volle
maan? Print een paar leuke Dolfje-kleurplaten die je op www.dolfjeweerwolfje.nl kunt
vinden, knip er Dolfje en zijn vrienden uit en plak ze op de boekenleggers. Bovenin de
boekenlegger maak je een gaatje met de gaatjesmaker. Daar knoop je een lintje door.
Stop de boekenleggers en de gekleurde doosjes in een mand. Alle klasgenootjes mogen
een boekenlegger én een doosje pakken. Je klasgenootjes kunnen de boekenlegger zelf
inkleuren en verder versieren.

FEESTHAPJES
Dolfje Weerwolfje-pannenkoek
Dit heb je nodig: pannenkoeken (meel, twee eieren, boter en melk), poedersuiker, dropveter,
blauwe bessen, banaan en schaaltjes.
Heb je wel eens een Dolfje-pannenkoek gegeten? Deze smaakt
nóg lekkerder dan een gewone pannenkoek. Van te voren bakken
jullie een mooie stapel pannenkoeken. Op tafel zet je in schaaltjes
blauwe bessen, plakjes banaan en dropveters klaar. Al je vrienden
krijgen een pannenkoek. Nu gaan jullie met het versieren aan
de slag. Je begint met veel poedersuiker, zodat je een wit koppie
krijgt. Van blauwe bessen maak je Dolfjes ogen en mond. Van
banaan maak je zijn oren, neus en tandjes. Nu alleen het brilletje
nog. Daar gebruik je de dropveter voor.
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pannenkoeken en eet smakelijk!
Tip: Hou je niet van banaan of blauwe bessen? Geef gerust je eigen draai aan deze Dolfjepannenkoek! Appels zijn bijvoorbeeld ook lekker. Of wat dacht je van rozijnen?
Maandrank
Dit heb je nodig: gele limonadesiroop, water en doorzichtige glazen.
Deze magische maandrank is zo gepiept. Schenk de siroop in doorzichtige glazen en doe
er wat water bij. Tadaa! Je hebt nu een drankje dat exact dezelfde kleur heeft als de maan.
Proef de maandrank even voor. En? Voel je al een sprankeltje maankracht door je lijf
stromen?
Weerwolvenijs
Dit heb je nodig: biologisch vanille-ijs (dat is lekker wit), slagroom en
bekertjes.
Dit weerwolvenijs smaakt zowel in de zomer als de winter heerlijk.
De kleur is precies zo wit als Dolfjes vacht. En de slagroom zorgt
voor een lekker fluffy effect. Serveer het ijs en de slagroom in een bekertje.

ACTIVITEITEN VOOR BINNEN
Voorlezen (10 minuten)
Dit heb je nodig: je favoriete Dolfje-boek, zaklamp, zachte kussens en dekens, een voorlezer en
eventueel iemand die spannende geluidseffecten regelt.
Richt een knusse hoek in. Dat kan bijvoorbeeld in de woonkamer, maar ook in jouw
slaapkamer. Verzamel hiervoor alle kussens en dekens die je maar kunt vinden. Maak
nu de kamer donker. Zit iedereen goed? Dan pakt de voorlezer je lievelings-Dolfje-boek
(en een zaklamp) en begint met het verhaal. Je kan het zo griezelig maken als je zelf wil.
Wat dacht je bijvoorbeeld van spannende geluidseffecten? Schakel daar bijvoorbeeld een
broer of zusje voor in. Of misschien wil de buurman wel precies op een heel spannend
moment aanbellen?
Knutselen (10 minuten)
Dit heb je nodig: printer, stiften, schaar en elastiekjes.
Maak je eigen Dolfje-masker. Print voor al je vrienden zo’n tof masker op
www.dolfjeweerwolfje.nl. Verzamel alle stiften uit je huis en leg deze op tafel.
Ieder kind krijgt twee elastiekjes. Deze doe je door de gaatjes bij de oren. En daarna
lekker kleuren natuurlijk! Je kunt Dolfje ook beplakken met witte watten, dan krijg
je een heerlijk zacht masker.
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Spel Weerwolven (45 minuten)
Dit heb je nodig: kaartspel Weerwolven van Wakkerdam, een spelleider.
Weerwolven van Wakkerdam is een perfect spel voor op jouw feestje. Je speelt dit spel
namelijk met een grote groep (vanaf 8 personen). Op de doos staat dat het spel geschikt
is voor kinderen vanaf 10 jaar, maar met een goede spelleider kunnen kinderen van
een jaar of 6 ook meedoen. In Weerwolven van Wakkerdam krijgt elke speler een rol. Je
bent bijvoorbeeld de heks, de jager of een onschuldig meisje. Iedereen heeft een eigen
speciale kracht. Maar er is ook een weerwolf... En die weerwolf schakelt iedere nacht een
speler uit...
Tip 1: Je kunt het spel binnen of buiten spelen. Buiten is het extra spannend.
Vooral als er ergens een knapperend vuurtje brandt. Speel je het spel binnen?
Zet dan de tv op een kampvuurfilmpje!
Tip 2: De precieze spelregels vind je in de speldoos. Lees samen met je ouders de regels van te
voren goed door.
De Grote Dolfje Quiz (20 minuten)
Dit heb je nodig: de quizvragen, een quizmaster, maffe hoofddeksels, pen en papier, prijsjes.
Al je vrienden (en jij ook!) krijgen een (maf) hoofddeksel op. Dat kan een pet zijn,
maar ook een theemuts of een vergiet. De quizmaster stelt de vragen. Deze vind je
op bladzijde 9. Het is een mix van allerlei soorten vragen. Denk aan Dolfje-, griezelen dierenvragen. Want jij weet misschien wel alles over Dolfje Weerwolfje, maar je
vrienden misschien niet. Zo heeft iedereen kans om te winnen. Er zijn steeds twee
antwoorden mogelijk. Antwoord 1 is hoofddeksel op, antwoord 2 is hoofddeksel af.
Heb je een antwoord goed? Dan krijg je een punt. De quizmaster houdt alles bij.
Wie heeft de meeste punten? Hij of zij is de winnaar!
Uiteindelijk krijgt iedereen een prijsje, voor de goede inzet.
Ideeën voor prijzen: iets lekkers, een edelsteen, klein speelgoedje of iets
grabbelen in de grabbelton.
Weerwolvendans (15 minuten)
Dit heb je nodig: een lekker muziekje, een ‘dj’, kussens (zoveel als het aantal kinderen dat je hebt
uitgenodigd)
De Weerwolvendans werkt hetzelfde als de Stoelendans. Leg zoveel kussens
neer als er kinderen zijn, en haal er dan één weg. De ‘dj’ draait een muziekje
en alle kinderen maken vrolijke weerwolvensprongen of -dansmoves
rondom de kussens. Als de dj de muziek uitzet, gaat iedereen snel op een
kussen zitten. Degene die net te laat was om op een kussen te gaan zitten,
is af. Haal dan een kussen weg, zet de muziek opnieuw aan en herhaal.
Wie overblijft wint deze Weerwolvendans.
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ACTIVITEITEN VOOR BUITEN
Wolvenstaartenspel (20 minuten voor een paar potjes)
Dit heb je nodig: Wolvenstaarten.
Die maak je zo: regel een paar bolletjes wol. Het liefst in grijze, paarse en blauwe kleuren. Knip
draadjes van een halve meter. Maak hier nu vlechten van. Gebruik ongeveer tien draden per
streng. Laat aan het einde van de vlecht een lange kwast zitten. Het is tof om het kwastje lekker
pluizig te maken. Dit doe je door de kleine draadjes los te trekken. Als je een huisdierenkam hebt,
werkt dit ook perfect.
Het wolvenstaartenspel is een soort tikkertje, maar dan tien keer leuker. Al je vrienden
steken een wolvenstaart aan de achterkant van hun broek. Zij zijn de weerwolfjes! En
jij? Jij bent Knuppel de Jager. Jij moet proberen de staarten van de weerwolfjes af te
pakken. Heb je een staart te pakken? Dan gaat dat weerwolfje aan de kant. Je speelt net
zolang door, totdat er nog maar één weerwolfje overblijft. Hij of zij is de winnaar! De
winnaar mag de volgende ronde de jager zijn.
Tip! Heb je vrienden die van knutselen houden? Vlecht dan samen eerst de wolvenstaarten.
Weerwolven-parcours (30 minuten)
Dit heb je nodig: een parcours en een paraplu.
Wonen jullie vlakbij een speeltuin? Of is er een bos in de buurt? Top!
Daar kun je vast een cool weerwolven-parcours uitzetten. Bedenk
eerst hoe het parcours eruit gaat zien. Wat moeten alle weerwolfjes
gaan doen? Een stuk rennen, klimmen, hinkelen, ergens over heen
klimmen, ergens onderdoor kruipen... (En wat voor leuks je nog maar
meer kunt bedenken.)
Alle weerwolfjes gaan bij de start staan. Maar... één kind speelt mevrouw
Krijtjes. Zij houdt een paraplu vast en staat in het midden van het parcours.
Zij probeert de weerwolfjes af te tikken. En maakt ze bang met haar vreselijke
stem. Welke weerwolfjes bereiken er veilig de eindstreep?
Tip 1: Loop eerst met zijn allen het parcours door. Zo kun je laten zien wat precies de bedoeling is.
Tip 2: Extra spannend is het om het parcours binnen een bepaalde tijd af te leggen. Een vader of
moeder kan een timer zetten op zijn/haar telefoon.
Speurtocht door het Weerwolvenbos (1 uur)
Een speurtocht op een feestje is altijd een goed idee! Ga op zoek naar een
spannende route bij jou in de buurt. Dat kan in een bos, park of speeltuin zijn.
Maar ook gewoon door de wijk. Verzin een manier hoe jouw vrienden de weg
moeten weg vinden, welke vragen en opdrachten ze moeten oplossen én wat het
einddoel is. Op bladzijde 10 vind je de beste tips!
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TIJD OVER?
Puzzels om te printen
Is je feestje bijna voorbij? Vaak gaan kinderen aan het einde een beetje hun eigen
weg. Sommige kinderen willen spelen, anderen kletsen of even iets voor zichzelf doen.
Of misschien is er wel een vriendje van wie de ouders in de file staan... Altijd handig
om geprinte puzzels achter de hand te hebben! Op www.dolfjeweerwolfje.nl vind je
puzzels en mooie platen om lekker in te kleuren.
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RECEPT DOLFJE-CUPCAKES
Ingrediënten voor 24 Dolfje-cupcakes:
	250 gram boter
	250 gram witte basterdsuiker
	2 zakjes vanillesuiker
	4 eieren
	250 gram zelfrijzend bakmeel, gezeefd
	6 eetlepels volle melk
	Papieren cakevormpjes
	Fondant in de kleuren wit, roze en zwart

..
..
..
..

Zo maak je het:
	Verwarm de oven voor op 200 graden.
	Mix de boter, basterdsuiker en vanillesuiker. Doe dit net zolang tot het lekker wit en
luchtig is.
	Doe daarna de eieren erbij. En mixen maar weer. Is het lekker glad? Voeg dan het
bakmeel en de melk erbij. Nu heb je een mooi beslag.
	Verdeel het beslag over 24 vormpjes.
	Zet de vormpjes op een bakplaat, in het midden van de oven.
	Bak de cupcakes 15 minuten in de oven. Zijn ze goudbruin? Dan haal je ze eruit.
	Nog even laten afkoelen en dan kan het versieren beginnen. Hier gebruik je de
fondant voor. Wit voor het gezicht, zwart voor het brilletje en de mond, roze voor het
neusje en wit voor de ogen en de tanden. Je kunt de afbeelding hierboven gebruiken
als voorbeeld.
	Maak voor de hele klas cakejes. Wat zul jij de show stelen!

..
.
..
..
.
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DE GROTE DOLFJE QUIZ
1.	
Hoe heet de tekenaar van Dolfje
Weerwolfje?
	
Hugo van Look of Paul van Loon
2. 	
Welke spin is gevaarlijker?
	
de vogelspin of zwarte weduwe
3. 	
Wat voor een wezen is Valentijn?
	
een vampier of een weerwolf
4. 	
Wie sliep er honderd jaar?
	Sneeuwwitje of Doornroosje
5. 	
Waar kan een weerwolf niet tegen?
	zout of zilver
6. 	
Hoe heet een olifanten-baby?
	
kalf of puppy
7. 	
Wanneer is het Halloween?
	2 november of 31 oktober
8. 	
Welk dier verliest zijn angel na een
steek?
	
bij of wesp

14.	
Een groepje wolven noem je een:
	wolvenclub of een roedel
15. 	Hoe heet Dolfjes neef?
	
Leo of Oene
16. 	Hoe heet Dolfjes vriendinnetje?
	Nora of Noura
17. 	
Waar is Pa gek op?
	
op anders zijn of op normaal zijn
18. 	Is er wel eens iemand op de zon
geweest?
	ja of nee
19. 	Hoe noem je iemand die tekeningen
in boeken maakt?
	
een illustrator of een archeoloog
20. 	Hoe oud was Dolfje toen hij voor
het eerst met volle maan in een
weerwolfje veranderde?
	1 jaar of 7 jaar

9. 	
Welke planeet is het verst weg?
Jupiter of Pluto
10. 	Hoe heet het eerste boek van Dolfje?
	
Dolfje Weerwolfje of Gewoon Dolfje
11. 	
Welk boek schreef Paul van Loon ook?
	De griezelfabriek of De griezelbus
12.	
Wat brengt er ongeluk?
	
als je een zwarte kat ziet of als je een
zwarte hond ziet.
13. 	Wonen er wolven in Nederland?
	
ja of nee
Tekst: Elisa van Spronsen | Dolfje WeerwolfjeTM © Paul van Loon/illustraties Hugo van Look/all rights reserved Uitgeverij Leopold
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SPEURTOCHT DOOR
HET WEERWOLVENBOS
Het verhaal
Jullie gaan een speurtocht doen! Opa weerwolf (Grimbaard) heeft voor
Dolfjes verjaardag een schat in het Weerwolvenbos verstopt. Het is een
geheime schat, die absoluut alleen maar voor Dolfje en zijn vrienden
bestemd is. Maar... er ligt gevaar op de loer. Er zijn meer wezens die deze schat willen
hebben. Zoals Zilvertand. En het ergste is.... Hij wil niet alleen de schat hebben, maar
ook alle weerwolfjes die in dit bos rondlopen... Jullie dus!
Het is zaak om snel de schat te vinden. (En om niet gepakt te worden, natuurlijk!)
De route
De speurtocht loopt dwars door het Weerwolvenbos. Het is natuurlijk heel gaaf als dit in
een echt bos kan. Maar het kan ook in een park, tuin of gewoon in een woonwijk. Hang
witte draadjes wol op, dat zijn plukjes weerwolvenvacht, die de kinderen moeten volgen.
Hang ook 10 blauwe plukjes draad op. Een blauw plukje betekent een vraag of opdracht!
Wissel de kleuren wol gelijkmatig af. Hang ook één paars plukje wol op. Die kleur geeft
aan dat de schat héél erg in de buurt is. (Van te voren verstop je de schat in de buurt van
een leuke speelplek.)
Natuurlijk leg je aan alle kinderen uit wat de betekenis is van de verschillende kleuren wol.
Onderweg
Jullie beginnen met de speurtocht. Onderweg komen de weerwolfjes blauwe plukjes
draad tegen. Tijd voor een vraag! Een volwassene leest de vraag. De kinderen mogen
samen overleggen, want ze zijn één team. (Komen ze er echt niet uit, dan tel je het
antwoord dat de meeste kinderen kiezen.) Is de vraag goed beantwoord? Dan mogen ze
op zoek naar het volgende plukje witte wol. Is de vraag fout? Dan moeten alle kinderen
een opdracht doen. Pas als de opdracht door iedereen goed is uitgevoerd, mogen ze op
zoek naar het volgende plukje witte wol.
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Handig voor je vader of moeder om uit te printen en mee te nemen!



Opdrachten
1 Maak een weerwolvensprong.
2 Schrijf de letters WROW met je vingers in de lucht.
3 Huil als een weerwolf naar de volle maan.
4 	Raap een takje of steentje op van de grond en leg het op je hoofd. Loop er een rondje
mee. Het mag niet vallen!
5 Doe een weerwolvendansje.
6 Ga op 1 been staan. Doe je ogen dicht en tel tot 10.
7 Noem drie woorden die met ‘wolf’ beginnen.
8 Doe alsof je enorme weerwolvenjeuk hebt. Maar hier geen geluid bij.
9 	Iedereen doet een dier na (zonder geluid). De andere kinderen moeten raden welk
dier er wordt uitgebeeld.
10 Zeg allemaal een woord in een andere taal. Vertel ook de betekenis.



Quizvragen
1 Hoe noem je een vrouwtjesweerwolf?
[weerwolvin]
2 Welke dag staat bekend als ongeluksdag?
[vrijdag de dertiende]
3 Is de maan een planeet?
[nee]
4 Hoe is Noura een weerwolfje geworden?
[Dolfje beet haar per ongeluk]
5 Hoeveel poten heeft een spin?
[8]
6 Is de maan groter of kleiner dan de aarde?
[kleiner]
7 Hoe oud was Dolfje toen hij in een weerwolf veranderde?
[zeven jaar]
8 	Wie werd er als eerste opgegeten door de wolf in het sprookje van Roodkapje?
		
[grootmoeder]
9 Hoe heet de schrijver van de Dolfje-boeken?
[Paul van Loon]
10 Hoeveel geitjes at de wolf op in het sprookje De wolf en de zeven geitjes?
[6]
11 Wat roept Dolfje altijd naar de volle maan?
[wrow]
12 Welk dier is de koning van de dieren?
[leeuw]
13 Met welk miniheksje beleeft Dolfje een spannend avontuur in één van zijn boeken?
		
[Foeksia de miniheks]
14 Hoe heet het eerste boek van Dolfje Weerwolfje?
[Dolfje Weerwolfje]
15 Hoe heet een baby-wolf?
[welp]
16 Welke mevrouw heeft een hekel aan weerwolven?
[mevrouw Krijtjes]
17 Wat eten panda’s graag?
[bamboe]
18 Wat is de kleur van Dolfjes T-shirt?
[rood]
19 Wat is maan in het Engels?
[moon]
20 Welke weerwolf heeft zijn eigen grappige taaltje?
[neef Leo]
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De schat
Alle vragen en opdrachten zijn nu goed uitgevoerd. De weerwolfjes zijn nu in de buurt van
een paars plukje wol! Dat betekent: ga op zoek naar de schat!
In de schat heb je een cadeautje gestopt (bijvoorbeeld: grote stuiterbal, stickers,
feestfluitje, confettiballon), iets lekkers (chips, lolly, een gezonder snack), iets van Dolfje
(een opgerolde kleurplaat met een elastiekje) en een pakje drinken. Als de schat gevonden
is, maken alle kinderen een weerwolvensprong, bedanken ze opa Grimbaard voor de schat
én brullen ze zo hard dat Zilvertand nooit meer in de buurt durft te komen.
Nu is het tijd om te picknicken en even vrij te spelen.
Tips

.
.
.

	Je kunt ook foto’s maken van herkenbare plekken. Print deze foto’s. De kinderen
gaan steeds op zoek naar de plek van de foto. Hebben ze een vraag juist beantwoord
of een opdracht goed uitgevoerd? Dan krijgen ze de volgende foto van de plek die ze
moeten zoeken.
	Voor oudere kinderen kun je een kaart maken van de omgeving. Met hierop de route
in rood aangestippeld.
	Wil je het nog spannender? Doe de speurtocht dan in de schemer of in het donker!
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