
KIPPENSPEURTOCHT 2022

met Keesje, Koko, Kiki en Kato
 

Hallo! Wij zijn Keesje, Koko, Kiki

en Kato en wij zijn jullie buren in

Weespersluis! We wonen er nog

niet zo lang en moeten dus nog

een beetje wennen en de leuke

plekjes in de buurt ontdekken.

We willen vragen of jij met ons

op avontuur wilt in de buurt

zodat we ons wat meer thuis

gaan voelen. Er zijn allemaal

leuke opdrachten bedacht om

samen te doen tijdens de

kippenspeurtocht. 

Doe je gezellig mee? 

Wij hebben tijdens de Kippenspeurtocht een verrassing voor

jou: Kijk of je een gouden paasei kan vinden! Als je er eentje

hebt gevonden, kun je je gegevens op het ei schrijven en deze

aan het einde van de speurtocht via de brievenbus van de

buurtkamer inleveren. Je kunt er een mooi prijsje mee winnen! 

 

 

 

Kiki is ons spelletjes kipje. Ze doet niets liever dan met haar vriendjes

puzzelen of spelletjes doen. Ze heeft daarom voor jullie allemaal

verschillende opdrachten in de wijk verstopt.

Kan jij alle posters met opdrachten

vinden en uitvoeren?

De meeste opdrachten zijn bedacht voor 2 verschillende

leeftijdsgroepen. Kijk dus welke opdracht het beste bij jou past en

ga aan de slag. Voor de mini buurtbewoners is er hieronder een

Buurt Bingo die je kunt afkruisen als je de route volgt!

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, wij vragen uw begrip om

per gezin 1 gouden ei in te leveren

zodat andere kinderen ook een kans

kunnen maken om er eentje te vinden.

Gaarne de 4 kippen laten staan voor

de volgende speurders om te vinden!



Kijk op de kaart en volg de route naar Maya de Bij.

Als je onderweg goed om je heen kijkt, zal je Keesje tegenkomen. Hij heeft

zich een beetje verstopt dus let goed op. Als je hem gevonden hebt, ga dan

zo leuk mogelijk met Keesje op de foto en stuur deze naar: 

fotowedstrijdweesp@gmail.com

Maya de Bij is onze nieuwe beste vriendin.

Ze is hier net komen wonen en we komen graag bij haar spelen want ze is nog wat alleen in deze

nieuwe buurt. Maya houdt heel erg van de kleurtjes en geurtjes van alle bloemen in de buurt.

Wist je dat het heel belangrijk is voor de buurt dat er veel bloemen zijn voor de bijen en vlinders

want zonder hen komen er geen nieuwe bloemen bij.

Maya heeft ons ook veel geleerd over bijen. Zo weten we nu wat ze eten, waar ze wonen en wat

voor belangrijke taak ze hebben.

Ben jij net zo slim als Maya de Bij en weet jij dit ook?

 

Beantwoord de volgende vragen:

Wat eten bijen?

 

________________________________

Hoe heet dat lekkere spul wat bijen maken?

 

________________________________

Laat je Maya nog even horen dat jij net zo goed

als een bij kan zoemen? 

oek ophet plein naar een verstopte speciale bos bloemen.

Ik vond de speciale bloemen bij huisnummer:

 

_______

 

 

Je moet nu bij Maya de Bij doorlopen

richting het begin van het toekomstige

park en de Fort Vreeswijkstraat.

Koko heeft zich daar ergens verstopt.

Kan jij hem vinden?

Koko heeft ook een opdracht voor jou:

 

 

Hoeveel vogels tel je in het water?

Ik tel er ________________

 

 

 

Wandel nu lekker in het zonnetje naar

Dirk de Dinodraak.

Ken je ons vriendje nog van de

Kippenspeurtocht van vorig jaar?

We hopen dat je veel bij hem bent

wezen spelen want dat vindt hij zo leuk.

Het lievelingseten van
Keesje, Koko, Kiki en Kato is:  ________________ Hoeveel kun je ervan vinden

tussen ons speelgoed? Ik tel er: ________________
 

Je start de tocht bij:
Buurtkamer Weespersluis, Fort Diemerdamstraat 71 . 

Hier wonen wij! Maar we zijn nu niet thuis, we hebben ons

verstopt in de wijk en jij gaat zometeen naar ons zoeken!

 

Kijk eerst even naar binnen bij de buurtkamer. Zie je al het

speelgoed waar wij ons altijd goed mee vermaken? 

Als je goed met je snoet tegen de ruit gaat staan zal je hier en

daar tussen ons speelgoed ons lievelings eten kunnen raden!

Schrijf hiernaast de volgende antwoorden op:

 



Poster opdracht 1 A& B: '1 ei is geen ei, 2 is een half ei en 3 ei is een paas ei'

Deze opdracht vind je bij Dirk de Dinodraak.

Hoe vaak kun je de nummers 1, 2 en 3 vinden rondom de Dirk de Dinodraak

(bv. op de huisnummers).

Ik tel _______ keer nummer 1

Ik tel _______ keer nummer 2

Ik tel _______ keer nummer 3

Poster opdracht 2: Haastige Haas. Loop een stuk verder op de route.

In onze buurt is de paashaas al een tijdje opzoek naar goede Gouden Ei

verstopplekken. Heb jij hem al zien huppen tussen de huizen? Kleine Kato

heeft zich net als de haas ergens verstopt. Kan jij haar vinden? Zoek naar

poster opdrachten 2, 3 en 4 bij de speeltuinen aan de Landscronerlaan.

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

maak een foto van elke letter en stuur deze naar: fotowedstrijdweesp@gmail.com
B: Hoeveel woorden kan jij bedenken met het woord HAAS erin?

Schrijf ze hier op:



Loop terug richting de buurtkamer en zoek naar Kiki die erg veel van buitenspelen

houdt! Als je haar hebt gevonden ben je aan het einde gekomen van de

kippenspeurtocht! Leuk dat je hebt meegedaan!

Opdracht 6 A & B: Fotowedstrijd! 

De buurtkamer heeft voor haar eerste verjaardag een fotowedstrijd waar je aan mee

kan doen. Zie onze website voor alle informatie.

Zoek nog een mooi fotomoment (misschien met Kiki?) en stuur dit kiekje naar:

fotowedstrijdweesp@gmail.com
Team Buurtkamer Weespersluis wenst jullie fijne Paasdagen toe!


