Wandeling 7,5 km
Start: aan De Ark van de KLJ - volg de groene pijlen

Groene wandeling - 7,5 km

1

Opdracht ① om vooraf over na te denken:
Neem gedurende de hele wandeling een voorwerp mee van thuis.
Maak onderweg een foto met dat voorwerp en mail die naar
dezonnebloemwaanrode@gmail.com
Wie wandelt met het origineelste item?

Opdracht ② 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 ③ 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 ④ mandala:
Maak samen een mandala of een kunstwerk met materiaal dat jullie onderweg vinden in de
natuur.
Denk eraan: verniel de natuur niet! Gebruik enkel dingen die los zitten of liggen. Geen
bloemen plukken of stukken van bomen of struiken trekken!
Maak een foto en mail hem door naar dezonnebloemwaanrode@gmail.com

Opdracht ⑤ dansje:
Stop onderweg eventjes om een ode te brengen aan de prachtige natuur.
Doe samen een dansje waar jullie vrolijk van worden!
Filmpjes mogen altijd gemaild worden naar dezonnebloemwaanrode@gmail.com ☺

Opdracht ⑥ 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 ⑦ 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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