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Maandag
Morsecode armband

Een geheime boodschap in morsecode verwerkt in een armbandje: hoe
speciaal! Je leert wat morsecode is en kiest je eigen code.
Het bladerdeeg mysterie

Inhoud: onbekend. Kunnen jullie er achterkomen welke vullingen er in deze
mysterieuze hapjes zi en? Gebruik je speurneus en je smaakpapillen!

Dinsdag
Glow dance

Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark s cks
op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat dansen ziet
het er megagrappig uit!
TikTok tor lla wrap hack

De TikTok wrap: een mega trend! Met deze TikTok tor lla wrap hack maak
je in een handomdraai zelf een heerlijke wrap. Even onder de grill en eet
smakelijk!

Woensdag
Mysterie bingo

We spelen een potje mysterie bingo! Een geheimzinnig bingospel waarbij
we de vakjes telkens een andere kleur geven. Wat komt er tevoorschijn?
Bingo!
Mission ﬁngerprints

Onderzoek de vingerafdrukken van je jezelf en je vrienden. Kun jij
ontdekken van wie de vingerafdrukken zijn?

Donderdag
Codewiel

Maak dit toﬀe codewiel en leer hoe je hiermee geheimschri maakt! Leuk
om een geheim bericht naar een vriend of vriendin te sturen.
Spion tre al

Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion
om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit jdens dit gave balspel!

Vrijdag
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Volg de QR-codes

Klaar voor een mysterieuze speurtocht waarbij je je ogen goed open moet
houden?! Zoek de QR-codes en scan ze om te weten welke kant je op moet.
Tijd voor ac e!
Linke soep: ontrafel het recept

Hier is iets misgegaan. Alles is verkeerd opgeschreven! Kunnen jullie
achterhalen hoe jullie deze linke soep moeten maken? Ontrafel het recept!

