... in Thailand mensen met hun vork eten
op een lepel scheppen. Bij het nemen van
een hap gebruiken ze alleen een lepel.

Let op! Je mag geen woorden of delen van woorden noemen
van de dingen die op je kaartje staan. In de volgende ronde
mag de ander raden. Het tweetal dat als eerst finisht, wint.

TONGBREKER

Kinderen

Mohammed en Duncan
Aisha en Tristan

15.15

15.00

14.45

14.30

Zingen

Toneelstuk

Tijd

- een zandloper of een timer
- een pion per tweetal
- 30 seconds kaarten (vraag
aan begeleidster)

14.45
15.00

BEZIGHEID

14.30

1
persoon

logigram

Zingen

CIJFER

Dansen

Toneelstuk

doolhof

1-2
personen

15.15

Goochelen

11
13 12
10 9
14
8
Finish
15
7
19
16 17 18
6
5
Start 1 2
3 4
Wat heb je nodig?

Nabil en Martha

Tijd

ontcijfer de verborgen zin

Linda en Fenna

Optreden

1-2
personen

Optreden

Dansen

Groep

Goochelen

Zomaar zonder zwaaien
zwemmen zeven zotte zwanen
zes zomerse zondagen.
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... ze in Denemarken pepernoten
eten met kerst? Ze noemen
het de pebern ø dder?

Maak tweetallen. Vraag aan de begeleider of je de kaartjes
mag voor dit spel. In je tweetal gaat de een de vijf dingen
die op het kaartje staan omschrijven. De ander moet raden
wat er op staat. Je krijgt 1 minuut de tijd. Voor ieder goed
geraden ding mogen jullie een stap verder op het bord.
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... in Zweden de lunch
vaak een warme
maaltijd is?

Hoe werkt het?

Samen aan tafel eten
is vaak heel gezellig en
fijn. Maar wist je dat
dit niet niet overal
hetzelfde gaat?
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... je in Azie juist
beleefd bent als je
slurpt. Je laat dan
merken dat je het
lekker vindt.

... Italianen
hun pasta nooit
snijden en eten met alleen een vork?
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Samen zijn
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fijne groep

30 seconden

wist je dat...
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10-12 JAAR

7

optreden

Volg de pijltjes in de doolhof om Ismael bij
zijn vrienden te brengen. Teken met je potlood de weg die hij moet volgen

Elke maand is er een gemeenschappelijke show
op school. Tijdens de show verzorgen kinderen
uit elke groep een act. Maar het schema voor
de optredens is kwijt! Weet jij met behulp van
de aanwijzingen wie, wat doet en hoe laat ze
moeten beginnen?

-	Aisha en Tristan uit groep 7 gaan een lied zingen, maar treden niet als eerste op.
- Om 15.00 wordt een toneelstuk opgevoerd
- Mohammed en Duncan doen een goocheltruc, Ze zitten niet in groep 6.
-	Linda en Fenna uit groep 8 treden niet om 14.45 op, maar een kwartier later dan
de dansers.

We gaan goed
met elkaar om

Start hier

