Wandeling 10 km
Start: grote poort van de school - volg de rode pijlen
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Opdracht ① tijdens de volledige wandeling:
-

Maak onderweg een foto van het meest
opmerkelijke/mooiste/grappigste/opvallendste ding dat jullie tegenkomen. Zorg
ervoor dat jullie zelf mee op de foto staan!
Mail deze foto door naar dezonnebloemwaanrode@gmail.com

-

Teken een dier dat jullie onderweg zijn tegengekomen.
(een insect, een vogel …)

Opdracht ② de vragenronde!
1. Hoeveel stappen denken jullie tot hier toe gezet te hebben?
Noteer het voor jullie allemaal.

TIP
Juf Antje zette tot hier 7011 stappen.

2. Zijn er wolken in de lucht? Zie je een figuurtje?
Teken het na.
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3. Hoe hoog is de hoogste boom die je hebt gezien?
TIP
gebruik het stappenplan hieronder.
De hoogste boom is ________________________________ hoog.
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Opdracht ③ kijk goed waar je loopt!
-

Hebben jullie deze dingen gezien? Doorstreep wat je onderweg herkent.
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-

Waar staat deze halve boom?

Antwoord:
__________________________________________________________________
-

Waar ligt deze omgevallen boom?

Antwoord:
_________________________________________________________________
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Opdracht ④ aangekomen in het speelbos?
-

Laat mama/papa/moeke/vake/nonkel/tante/… drie voorwerpen zoeken.
Jullie raden met jullie ogen dicht en enkel door te voelen wat ze hebben gevonden.

-

Zoek voor iedereen een boom die je kan omarmen.

-

Gebruik het speelbos waarvoor het dient: SPEEL!

Opdracht ⑤ een vrolijke boodschap
Gebruik het stoepkrijt dat jullie vinden in de buurt van de school (kleine baantje) om een
leuke boodschap te schrijven op het baantje aan de grot en de school.
Zet er zeker jullie namen bij!

Opdracht ⑥ aan de kleine poort op school; tellen maar!
In het vitrinekastje naast het kleine poortje aan de school hangt een zakje met
zonnebloempitjes.
Doe eens een gok; hoeveel zonnebloempitjes zitten er in het zakje?
Jullie mogen jullie cijfer mailen naar dezonnebloemwaanrode@gmail.com
Wie er het dichtste bij zit, mag een beloning verwachten!
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