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Doel van vandaag
Peuters/Kleuters: S�ppentocht
Groep 3 t/m 5: Fototocht
Groep 6 t/m Brugklas: Escaperoom tocht
S�ppentocht: Peuters/kleuters
Let op! neem een pen mee
De super geheime bijlage is ALLEEN voor de ouders/oppas

Deel met ons #kvwhelvoirt

Vandaag gaan jullie een tocht maken door Helvoirt. Het beginpunt kunnen jullie zelf
bepalen omdat er 9 instroompunten zijn. Alleen jullie ouders/oppas kunnen in de super
geheime bijlage zien waar deze punten liggen. Om te weten waar jullie heen moeten
lopen mag je op zoek gaan naar kleuren op de route. De code daarvan is:
Rood = rechtdoor
Blauw = rechts
Geel = links
Gebruik eventueel sminck zodat de kinderen zelf kunnen zien welke kant ze op gaan.
(Rood op de neus, Blauw op de rechterhand en Geel op de linkerhand.)
Op de route kunnen jullie naast de kleuren ook nog 4 verschillende plaatjes vinden,
namelijk een zon, zwemband, pet en ijsje. Je mag tellen hoeveel plaatjes je van elke
a�eelding onderweg tegenkomt en dit op het antwoordformulier schrijven.
Op de 9 loca�es liggen opdrachten voor jullie klaar die je kan maken/doen. Ook deze
antwoorden kun je op het antwoordenformulier invullen.
Lever aan het eind van de tocht je antwoorden in (via email: info@kvwhelvoirt.nl,
social media of op papier bij d'n Inbreng) en hou aan het eind van de dag de
uitslag in de gaten!

Mocht u verlegen zitten om materiaal, kom even langs D’n Inbreng.
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S�ppentocht: Peuters/kleuters
Antwoordenformulier
Kasteel maken:
Foto insturen via Facebook,
instagram of email.

Paren maken:
Extra
plaatjes onderweg:

Doolhof:
A

Pet

B

Zon

C
Schaduw:

Welk plaatje houd je over?

Kip

Varken
Schaap
Kalf
Handen en voetenpad:
.............................................
Hoepelparcours:
.............................................
Groepjes maken:
.............................................

Zwembad
eend
IJs

Koe
Haan

Naam:

Sudoku 1:
1
2
3
4
Sudoku 2:
1
2
3
4
5

Bobo:

6

.............................................

7
8
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Foto zoektocht: groep 3 t/m 5
Let op! Neem een pen mee
De super geheime bijlage is ALLEEN voor de ouders/oppas
Je krijgt 9 foto’s. Dit zijn foto’s van loca�es in Helvoirt. Bij deze loca�es zul
je een stukje van een rebus vinden. Dit stukje (papier) vind je binnen een
straal van 10 meter. Als je alle foto’s gehad hebt en alle stukjes rebus hebt
gevonden, mag je de zin die er uit komt naar info@kvwhelvoirt.nl sturen.
Je mag zelf weten bij welke foto je start, maar weet dat de volgorde van de
foto’s de volgorde van de rebus is.

Foto 2

Foto 1
Foto 3

Mocht u verlegen zitten om materiaal, kom even langs D’n Inbreng.
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Foto 4

Foto 6
Foto 5
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Foto 7

Foto 8

Deel met ons #kvwhelvoirt

Foto 9
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Escaperoom tocht: groep 6 t/m Brugklas
Let op! Neem een pen mee en mobiel waarmee je kunt bellen
De super geheime bijlage is ALLEEN voor de ouders/oppas
Vandaag gaan jullie escaperoom opdrachten maken om zo jullie route
te ontcijferen. Je krijgt van je ouders/oppas een beginpunt aangewezen,
op alle loca�es vind je piketjes met daarop enveloppen voor 6/brugklas.
Lukt het je alles op te lossen en juist te lopen? Schrijf de uitkomsten van
de enveloppen op het invulformelier hieronder.
Neem alleen de bladen mee waarop je hebt geschreven. Laat de rest voor
anderen liggen.
Krijg je de route na lang zoeken niet gevonden
bel dan Harm van de werkgroep: 06 57 95 86 61.
Hou ons op de hoogte op social media met #kvwhelvoirt.
Invulformulier: Uitkomst enveloppen
A:

H:

B:

I:

C:

J:

D:

K:

E:

L:

F:

M:

G:

Mocht u verlegen zitten om materiaal, kom even langs D’n Inbreng.

