Wandeling 3 km (met uitbreiding tot 5 km)
Start: kleine poortje aan het baantje - volg de gele 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

Opdracht ② tijdens de volledige wandeling:
Vinden jullie waar deze foto’s genomen zijn? Kruis de foto’s aan die je herkent onderweg!
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Opdracht ③ aan de achterkant van de Kiekeboe; sssst… luisteren maar
Sta even stil, sluit jullie ogen en luister naar alles wat jullie horen. Wie hoort de meeste
verschillende geluiden?

Opdracht ④ de schuifaf in speeltuin ‘Het Vruentje’:
Zoek in het nieuwe speeltuintje aan De Vruen de schuifaf.
Ga op verschillende (veilige) manier van de schuifaf!
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Opdracht ⑤ op het baantje van de school; 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!

Hier eindigt de korte wandeling.
Nog niet moe? Doe dan zeker nog een uitbreiding;
nu volg je de gele pijlen waar ‘5 km’ op staat.

Opdracht ⑥ aan het voetbalveld:
Sta opnieuw even stil om de ogen te sluiten en te luisteren.
Welke geluiden hoor je hier?
Zijn de geluiden hier hetzelfde als eerder aan de Kiekeboe?
Of hoor je toch nog andere geluidjes?

Opdracht ⑦ 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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