
Zaterdag 6 juli – uitwerking activiteiten 
 

<tijd van-tot> <naam activiteit> Budget gecheckt ja 

  Contract gecheckt n.v.t. 

  RIE gemaakt nee 

Actie uit RIE:  

Nodig:  

Uitleg:  

Moeilijker:  

Makkelijker:  

 

10:15-10:50 Mysterieuze speurtocht Budget gecheckt n.v.t. 

  Contract gecheckt n.v.t. 

  RIE gemaakt ja 

Actie uit RIE: n.v.t. 

Nodig: kaarsvet, A4-tjes, potloden, lintjes voor de route 

Uitleg: We lopen de speurtocht met eigen groepje. Elk groepje heeft een eigen kleur .  
Dus 6 groepjes en 6 kleuren (geel oranje rood groen blauw en paars).  
Begin bij grote speelveld te zoeken naar een envelop met een gekleurde stip die 
van jullie is. 
 
Ga dan door naar de vuurcirkel, verzamelveld MK, verzamelveld OK, toiletgebouw, 
verzamelveld JK. Wanneer je 6 enveloppen met eigen kleur hebt gevonden maak 
je pas de enveloppen open aan tafel bij het verzamelveld van het JK. Je gebruikt 
het potlood om zachtjes over het kaarsvet te kleuren/ krassen. Er blijft komt dan 
een letter zichtbaar. Wanneer je alle letters op volgorde zet dan komt er een woord 
uit.. (Koffer) 

Moeilijker:  
Makkelijker:  

 

11:10-12:00 Koffer knutselen Budget gecheckt ja 

  Contract gecheckt n.v.t. 

  RIE gemaakt ja 

Actie uit RIE: Extra begeleiding tijdens het knutselen. 

Nodig: 25 scharen, lijm, verf, verfbakjes, 30 verfkwasten, dikke linten 27 schoenendozen 

Uitleg: Ieder kind krijgt 1 schoendoos, het deksel wordt aan 1 kant vast gemaakt aan de 
doos. Dit kan met 2 dikke linten te plakken en te nieten. De kinderen maken een 
eigen creatie van hun eigen koffer. Begeleiding helpt mee. 

Moeilijker:  

Makkelijker:  

 

  

13:00-14:00 Kennismakingsspellen Budget gecheckt n.v.t. 

  Contract gecheckt n.v.t. 

  RIE gemaakt ja 

Actie uit RIE: n.v.t. 

Nodig: 1 voetbal 

Uitleg: We staan in een grote kring. Eén persoon staat in het midden, gooit de bal omhoog 
en zegt bijvoorbeeld: “als je naam met de R begint, probeer dan de bal te vangen”. 
Degene die de bal vangt, mag kort iets over zichzelf vertellen. 

Moeilijker: De bal met één hand vangen. 
Makkelijker: De naam noemen van het kind dat de bal mag vangen, een vraag stellen als het 

kind niet weet wat het over zichzelf kan vertellen, 



14:00-14:45 Ultimate frisbee Budget gecheckt n.v.t. 

  Contract gecheckt n.v.t. 

  RIE gemaakt ja 

Actie uit RIE: Controleer terrein op kuilen en scherpe voorwerpen 

Nodig: 2 frisbees 

Uitleg: Ultimate frisbee is een veldsport die zowel binnen als 
buiten gespeeld kan worden. Het is een teamsport, 
binnen speelt men 5-tegen-5, buiten op het strand 
ook, maar op het gras 7-tegen-7. 
 
Het is de bedoeling de frisbee in de eindzone van de 
tegenstander te vangen. Spelers mogen niet lopen 
met de frisbee, zij mogen de frisbee maximaal 8 
(binnen) of 10 (buiten) seconden vasthouden en er is 
geen lichamelijk contact toegestaan. Ultimate is het 
ultieme voorbeeld van fairplay, er is namelijk geen 
scheidsrechter en de spelers zijn daarmee zelf 
verantwoordelijk voor het goede spelverloop.  

Moeilijker:  
Makkelijker:  

 


