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Ministerie van mysterie
25 april t/m 06 mei

Geachte Vrijbuiter,

Met gepaste trots willen wij jou hierbij uitnodigen voor de geheime missie opleiding 2022.
Tijdens deze opleiding zal jij verschillende vaardigheden leren om jouw werk als geheim
agent makkelijker te maken. Voor de opleiding zijn er een aantal zaken nodig:

Wees op �jd, zorg dat je voor 9:30u binnen bent. Verkleedkleren en vermommingen zijn
handig. Net als schoenen passend bij de ac�viteit en het weer. Naast de ac�viteiten in de
programma zal er uiteraard ook gewerkt worden aan de standaard vaardigheden als
geheimschri�, geheime paspoorten maken en dergelijken.

Getekend

Miss D. aad, Miss P. unt, Miss V.e.r Stand

Ministers van Ministerie van Mysterie

Maandag
Timmer een vermomming
Maak een toffe vermomming van hout! Timmer een gekke bril of een
grappige snor op een stuk hout. Kun jij raden wie erachter zit?

Lasergamen in de gymzaal
Vandaag starten wij onze geheime missie met een lasergame oefening in
de gymzaal. Duiken achter de kasten. Onder de klimrekken door. We maken
er wat gaafs van.
Neem je gymschoenen mee.

Dinsdag
Mystery box challenge
Een detec�ve moet natuurlijk ook erg crea�ef zijn. Laat je fantasie de vrije
loop en bedenk zelf wat je van de gekregen materialen wilt maken. Wat zit
er in jouw mystery box?

Sherlock's senses
Wat hoor ik daar? En wat betekent dat? Kruip in de huid van Sherlock
Holmes en gebruik al je zintuigen om een verhaal te schrijven!
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Uitnodiging van het Buitenhof
Wij hebben een brief gekregen van het Buitenhof. Of wij op audiën�e
willen komen en mee willen beslissen over de toekomst van Nederland.
Wacht dat is het Binnenhof. Wij gaan vandaag naar het Buitenhof, een
collega loca�e. Hier gaan wij verschillende spelletjes doen en is er de kans
om op te treden bij hun talentenshow. Welke Vrijbuiter dur� zijn talent deze
dag ten toon te stellen?
Wij zijn tussen 12:00 en 16:30 niet op loca�e maar op collega loca�e de
Buitenhof.

Woensdag
Het is Koningsdag. Wij als leiding zijn dan de vrijmarkten in Leiderdorp en Leiden af
aan het struinen.

Donderdag
Bovenma�g Ontze�end Emo�onele Flappie zoeken hulp
Flappie ( het vriendje van Aapie) hee� aangeklopt bij de Vrijbuiters voor
hulp. Het is aan ons om Flappie te helpen. Hoe, wat, waar, dat merken jullie
vandaag. Licht gebaseerd op het bekende Wie is de mol? tv spel.

Vrijdag
Het mystery van het verdwenen Ding
Er is een DING verdwenen. Wij gaan dit DING vinden. Maar waar en hoe en
waarom en wie Het spel is een speurtocht met opdrachten
Wij zijn samengevoegd met de Schatzoekers. Op loca�e de Schatzoekers. (
clubhuis RCL)
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Maandag
Mike's sport en spel casino
Heb je ooit al is gehoord van een casino? Zo niet, dan zal je er op deze dag kennis mee gaan maken. Wij
hebben een casino uitgezet met verschillende spellen waar veel geluk bij nodig is en spellen waar je zult
moeten gaan gokken op het resultaat van het spel. Is het jouw grote geluksdag of zit alles helaas tegen?

Dinsdag
Vossenjacht
Een oude vertrouwde ac�viteit. Een vossenjacht. Dit keer met het thema Bevrijdingsdag.
Wil je vos zijn? Neem dan verkleedkleren mee in het thema.

Woensdag
Wij zijn vandaag gesloten

Donderdag
Bubble mysterie
Vandaag gaan wij op uitstapje. Naar een mysterie in een duikboot en met allerlei bubbels om ons heen.
Hebben jullie al een idee waar wij heen gaan?......
Wij willen vragen of iedereen op de fiets wil komen vandaag. Ter informa�e: Wij eten vandaag de lunch
die valt in de categorie P(atat).

Vrijdag
"Spionnendag"
Spion zijn vraagt om heel wat vaardigheden. Vermommen, codes kraken. Geheime berichten schrijven.
Al deze vaardigheden kun je vandaag leren.

 


