
Beste ouders,  

 

Leuk dat jullie met elkaar een route gaan lopen! De kinderen kunnen de route printen waar de foto’s 

bij op staan. Dit kunnen zij gebruiken om van punt naar punt te lopen. Ze kunnen de foto’s 

herkennen en er naartoe lopen. Bij elk punt hoort een vraag of een opdracht. De opdrachten kunnen 

jullie in dit document vinden. Wanneer jullie bij een van de punten komen, dan kunnen jullie de 

opdracht vertellen of de vraag stellen. Wanneer het goed is of de opdracht is voldaan, dan lopen 

jullie door. Om het nog leuker te maken, kunnen jullie bij een goed antwoord of een goed 

uitgevoerde opdracht een letter verdienen. De letter staat achter de opdracht en dit kunnen zij 

opschrijven. Wanneer de route gelopen is, dan vormen alle letters samen een woord. Kunnen jullie 

het woord raden?   

 

Wij vinden het super leuk dat jullie meedoen, maar wij vragen wel een stukje eigen 

verantwoordelijkheid van jullie omtrent de huidige maatregelen. Let er op dat jullie drukke plekken 

vermijden en loop de route alleen met je eigen gezin. Er is geen vast begin of eindpunt, de route kan 

gelopen worden hoe jullie hem willen. Jullie kunnen zelf bepalen wanneer jullie beginnen en welke 

route je kiest. Wanneer het te druk is, dan kunnen de meeste oefeningen of opdrachten ook op een 

andere plek.  

 

 

Maatregelen die gelden, deze zijn ook te vinden op de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/basisregels  

 

Basisregels voor iedereen 
• Was vaak en goed uw handen 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen 

 

Als je het woord gevonden hebt, dan kun je deze opsturen naar ons om te kijken of hij goed is. 

 

Veel plezier!   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Opdrachten die horen bij de korte route:  

 

Korte route   

1. Politiebureau = Speel een potje politie en boefje tikkertje      P 

2. Molen = Draai rondjes zoals de wieken van de molen     O 

3. Troubadour = Wat is het favoriete eten van de ander? Kun jij het raden?   C 

4. Bioscoop = Noem zoveel mogelijk films op die je kent     Z 

5. Amaliabrug = Maak een familiefoto bij de Amaliabrug       T 

Wij zouden het leuk vinden als je deze deelt op sociale media met de #paasspeurtocht en hem 

naar ons mailt 😊  

6. Rust plek de Vecht = Welke woorden kun jij bedenken die met Pasen te maken hebben A 

7. Vogelkooi = Noem alle kleuren van de vogels die jij kunt zien    T 

8. Speeltuin Vechtpark = Klim omhoog en naar beneden op de touwpiramide.   E 

9. Rotonde = Hoe noem je een rotonde in het Engels?      A 

10. Café Sevens = Maak 7 paashaassprongen       O 

11. De Herdenberger = Welke woorden kun jij bedenken die met Pasen te maken hebben K 

12. Jumbo = Wat vind jij het lekkerste van het paasontbijt?      H 

13. Gemeentehuis = Waar vind jij het gemeentehuis op lijken?      S 

 


