
Ha jongens en meisjes,  

Hierbij wat leuke opdrachten om eens mee aan de slag te gaan als je klaar bent met de rest van de 

opdrachten.  

Veel plezier!  

 

1) Op Berenjacht in Woerden! 
Overal in woerden verschijnen beren voor de ramen in woerden. Wat heeft dat nou te betekenen?  
 
De kinderen in Woerden en omstreken plaatsen beren voor de ramen en gaan zelf op berenjacht. Hoeveel 
beren kan jij spotten? Ga op jacht en hou je punten bij in het schema onderaan dit document! Zet zelf ook 
een beer of knuffel voor het raam! 
 
Hier is een overzicht waar allemaal al beren geplaatst zijn in woerden: 
https://goo.gl/maps/DKvpsoTm6eBvJ8D69 
Deze wordt elke dag bijgewerkt. 
 
Let wel op dat je altijd aan de maatregelen houd die gelden. Hou dus altijd 1,5 meter afstand. Ook als 
je andere berenjagers tegenkomt!  

2) De natuur in!   
De lente komt eraan, en wat is er dan fijner om de natuur in te gaan? Zoek een leuke nieuwe natuuropdracht 
uit op de website en ga de natuur in om te kijken of dit lukt! Heel veel natuur plezier! 
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten  
 

3) Schrijf een leuke brief! 
Schrijf een brief aan een persoon die je deze dagen niet kan zien. Bijvoorbeeld je opa/ oma/ oom/ tante of wie 
dan ook. Versier de brief mooi en stuur hem op! Misschien krijg je wel een leuke brief terug! 
 

4) Olie en azijn 
Tijd voor een proefje! Kijk op onderstaande website wat je moet doen en voer het uit. Wat gebeurt er? Hoe zou 
dat komen? Een erg interessant proefje om mee aan de slag te gaan! Veel plezier! 
https://www.proefjes.nl/proefje/202  
 

5) Maak je eigen land!  
Maak je eigen land op een plank, dienblad of bord. In je eigen land kan je van alles zetten om het mooi te 
maken. Denk bijvoorbeeld aan takjes, bladeren, grond, Playmobil poppetjes, lego poppetjes, bekers en nog veel 
meer wat je zelf mag bedenken! Maak een zo creatief mogelijk land! We zijn erg benieuwd wat jullie kunnen 
maken! 
 

6) Geheimschrift 
Bedenk je eigen geheimtaal! Maak bij alle letters van het alfabet een symbool. Zo kan je briefjes sturen naar 
een vriend of vriendin die alleen jullie kunnen lezen! Hoe leuk is dat! 
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