
PAAS KIPPENTOCHT 

Met Keesje, Koko, Kiki en Kato

Hallo! Wij zijn Keesje, Koko, Kiki en Kato en wij zijn de 

nieuwe bewoners van Weespersluis! We wonen er nog 

maar net en moeten dus nog een beetje wennen en de 

leuke plekjes in de buurt ontdekken en nou willen we 

vragen of jij met ons op avontuur wil in de buurt zodat we 

ons wat meer thuis gaan voelen.

We hebben allemaal leuke opdrachten bedacht om samen 

te doen tijdens de kippentocht. Ga je met ons mee?

START VAN DE KIPPENTOCHT BIJ DE FORT 

DIEMERDAMSTRAAT 71A 

Je start de tocht bij de Buurtkamer. Misschien ken je dit gebouw al omdat 

je hier op school zit. Wij wonen hier als we niet in de buurt spelen. Als je 

goed met je snoet tegen de ruit gaat staan zal je hier en daar iets geks in 

de ruimte zien staan. Het je al gezien wat ons lievelingseten is?

Vul de volgende vragen in:

Het lievelingseten van Keesje, Koko, Kiki en Kato is:

……………………………………………………………………………………………

Hoeveel tel je er in de buurtkamer?

Ik tel er ……………………………………………………………………………….

Loop langs Weesperrijk naar het bruggetje over het water. Tijdens de 

tocht zijn opdrachten op posters verstopt. Ze hangen in de buurt van de 

rondjes op de kaart. Kan jij ze alle 6 vinden en uitvoeren? Op elke poster 

staat een nummer, schrijf bij dat nummer je antwoord op het 2e blaadje.

Je loopt na het bruggetje door naar de Dinodraak via 

de Fort Abcoude straat. Als je goed oplet zal je 

Keesje onderweg tegenkomen. Hij heeft zich een 

beetje verstopt dus let goed op. Als je hem 

tegenkomt ga dan met keesje op de foto en stuur 

deze naar buurtkamerweespersluis@gmail.com

KATO
KOKO



Je moet nu bij Dirk de Dinodraak doorlopen richting het water en het spoor 

(Leeuwenveldseweg). Koko heeft zich daar ergens verstopt. Kan jij hem 

vinden? 

Koko heeft ook een opdracht voor jou: Hoeveel vogels tel jij in en om het 

water? 

Ik tel ……………………………………….. vogels

Je mag helemaal langs het water lopen  en via Wout van Vliethof weer links af 

slaan de Landscronerlaan op. Kiki, Keesje, Kato en Koko hebben nog een 

verrassing  en opdracht voor jou: kijk of je in de buurt het gouden paasei 
kan vinden. Als je hem hebt gevonden mag je achterop je naam en gegevens 

invullen en bij de buurtkamer in de brievenbus doen, dan kan je een mooie 

prijs winnen!

Dirk de Dinodraak is een goede vriend van ons en we komen graag bij hem 

spelen. Dirk is wel een beetje een gekkerd want hij dacht eerst dat Kiki en 

Kato flamingo’s waren door hun kleur.

We hebben Dirk de Dinodraak toen geleerd dat flamingo’s andere vogels zijn 

en waar ze leven en waar je ze aan kan herkennen.

Ben jij net zo slim als Dirk de Dinodraak en weet jij dit ook?  Beantwoord de 

volgende vragen:

Flamingo’s wonen in:

……………………………………………………………………………………

Flamingo’s kan je herkennen aan iets met hun pootjes, wat is dat?

……………………………………………………………………………………………………

Laat je Dirk nog even zien dat jij net als een flamingo kan staan en tel hoe 

lang jou dat lukt. Schrijf op hoe lang je kan staan als een flamingo.

Ik kan …………………………………………….. tellen als een flamingo staan

Succes met speuren! Kiki, Koko, Keesje en Kato!



Poster opdracht 2: A en B letters en woorden

Antwoorden vel

De poster opdrachten hangen in de 

buurt van de groene rondjes. Kies of 

je liever opdracht A of B doet. 

Poster opdracht 1 : 

Voor deze opdracht ga 

je tellen hoe vaak je de 

nummers 1,2 en 3 kan 

vinden in de straat

Ik tel ………………………. keer nummer 1

Ik tel ………………………..keer nummer 2 

Ik tel…………………………keer nummer 3

Poster opdracht 3: A tellen, B zoek de verschillen



Poster opdracht 4: De kip en het ei

A: Beeld het woord KIP uit met je lichaam! Gebruik je armen en benen en maak 

een foto van elke letter

B: Hoeveel woorden  kan jij bedenken met het woord ei in zit? Schrijf ze hier 

onder op:

Poster opdracht 6: A en B zoek goed

Poster opdracht 5: A zoekplaatje, B rekenen 


