Aan de Beetslaan
Welkom bij deze leuke speurtocht!!
Wij hebben 12 vragen voor jullie klaar staan en bij iedere vraag
hoort een letter.
Die letter schrijf je op en dat vormt de oplossing van onze zin.
Heel veel plezier!!!!!
Schrijf hier je oplossing op:
. . . . . .
. .

. . . .

en
. .

. . . . . !!

Start op het schoolplein bij de hoofdingang

Vraag 1:
Neem de 12e letter van het naambord van school en noteer deze
loop vervolgens naar het park, linksom en langs het klimrek en
doorlopen langs de vijver.
Loop richting het hek.

Vraag 2:
Sta stil bij het witte bord voordat je door het hek loopt en
neem van de bovenste zin de 10e letter.

Vervolgens loop je het hek door en ga je naar rechts. Loop door tot de
Beetslaan. Daar tegenover zie je het bord straatnaambord van de
kade.
Vraag 3:
Hoe heet deze kade en noteer de 6e letter?
Loop vervolgens richting de Geestbrug. Aan het eind staat de
snackbar Viva la Mexico (zie foto)

Vraag 4:
Je ziet hier bovenaan op het raam 3 borden met woorden erin. Zoek
eerst het rode bord op en schrijf van dat woord de 6e letter op.
Loop naar het zebrapad en steek veilig over bij groene licht.
Aan deze hoofdweg ligt de bekende brug.
Vraag 5:
Hoe heet deze brug? Neem de 2e letter van de naam en schrijf die op.
Je loopt nu verder rechtdoor langs de kade.
Vraag 6:
Weet jij wat er door deze kade varen? Schrijf de 5e letter op van je
antwoord.
Heb je de eerste 6 letters genoteerd? Heel goed! Dan heb je nu het
eerste woord compleet. Nu gaan we weer verder.
Ga naar rechts de Dillenburglaan in. Stop bij de speeltuin.
Vraag 7:
Weet jij hoe die 2 dingen heten waarmee je heen en weer kan gaan?
Neem de 3e letter en schrijf deze op.
Loop verder langs het basketbalveldje en stop daar even voor de
volgende vraag:

Vraag 8:
Soms heb je wel een papiertje wat je moet weggooien. Maar natuurlijk
niet op straat!
Hoe heet het wat zie je daar ziet staan om dat papiertje weg te gooien?
Noteer de 1e letter hiervan
Nu heb je het tweede woord wat wij zoeken. Knap hoor!
Ga voorbij het hek linksaf en loop een stukje rechtdoor en ga de
Frederiklaan in bij nr. 118 (zie foto)

Vraag 9:
Schrijf de 4e letter op van de straatnaambord.
Loop verder de Oranjelaan in tot dat je bij het bankje komt.
Stop bij het bankje en loop 3 rondjes er omheen ( daarna mag je even
uitblazen op het bankje)

Sta weer op, want we zijn nog niet klaar….. :-)

Ga rechtdoor, nog steeds op de Oranjelaan.
Stop voor de dierenkliniek en even een testje tussendoor:
*noem 5 dieren binnen 10 seconden (laat iemand even de tijd
bijhouden)
Heb je er 5 kunnen opnoemen? Super!!!
Vraag 10:
Loop nu door naar de Sociëteit en neem van de naam de 1e en de
laatste letter en schrijf deze op.

Ga richting de kerk en stop voor de autogarage.
Vraag 11:
Neem de 3 letter van de naam van de garage.
e

Hiermee heb je het derde woord van onze zin. Heel goed!
Volg de weg naar het kruispunt. Steek weer veilig bij het zebrapad over
wanneer het groen is en loop naar rechts. Loop door naar de
Vondellaan en ga daar linksaf.
Door de Vondellaan, loop je naar de Bilderdijklaan en deze volg je tot
de Da Costalaan (zie foto).

Vraag 12:
Neem van het eerste woord de 1e twee letters.

Nu heb je het een na laatste woord van onze zin. Toppie!!
Ga vervolgens de Beetslaan in, loop naar school en sta stil waar je
goed het BSO lokaal van groep 1 kan zien (dus het hoge lokaal)
Hier staat het laatste woord wat je nodig hebt en
deze krijg je van ons cadeau!
Geweldig!!!!!! Je hebt de hele route gelopen en de zin gevonden!!!

Stuur je oplossing naar: 06-55555 263 (het nummer van de Up show),
maak een foto en laat zien hoe jij de finish heb gehaald!

