
      Wat leuk dat je aan de slag gaat met deze zomer speurtocht! 

Je kunt er zelf voor kiezen om de speurtocht met of zonder vragen en

opdrachten te doen. 

Wil je de opdrachten niet doen, dan knip je alleen de letter met het plaatje

uit. 

Houd er rekening mee dat de speurtocht tot de volgende zin leidt: 

'Nu tijd voor verkoeling !'

Het zou dus leuk zijn als er aan het einde een verkoelende verrassing 

staat te wachten in de vorm van een ijsje of een watergevecht.

                          Veel plezier en deel vooral de foto's met ons! 

Enjoy summer

@liefs.by.sanne





n
Noem 10 woorden waar het 

woord 'ijs' in voorkomt.

@liefs.by.sanne



u
Waar staat de afkorting 'UV' voor?

Antwoord: UltraViolet

@liefs.by.sanne



t
Welke luchthaven in Nederland

heeft de code 'AMS'? 

Antwoord: Schiphol

@liefs.by.sanne



ij

Noem 10 dingen die je kunt eten 

tijdens het barbecueën.

@liefs.by.sanne



d
Vissen zijn altijd onder water, omdat

ze onder water kunnen ademen.

Als wij onder water gaan, moeten wij

onze adem inhouden. 

We gaan nu kijken wie het langste

zijn adem in kan houden. 

@liefs.by.sanne



v
Mmm lekker watermeloen!

Probeer bij zoveel mogelijk letters

van het alfabet een fruitsoort te

bedenken. 

@liefs.by.sanne



oo

 

De Eiffeltoren is in de zomer:

a. 15 cm korter

b. 15 cm langer 

c. even lang  

Antwoord b is goed

@liefs.by.sanne



r
Als je flippers draagt, loop je een

beetje hetzelfde als een pinguïn.

Zet je voeten neer als een pinguïn

en loop een parcours. 

@liefs.by.sanne



v

@liefs.by.sanne

Hier zie je een paar slippers in een

bescheiden schoenmaat. 

Maar er zijn ook mensen die hele

grote voeten hebben. 

Welke schoenmaat heeft de man

met de grootste voeten ter wereld?

 Antwoord: maat 68



e

@liefs.by.sanne

Wat leuk, een emmer met zand en een schep erbij!

Hoeveel woorden kan jij maken met de letters:

                           s c h e p  &  z a n d ?



r

@liefs.by.sanne

Zie je deze mooie schelp?

Voordat een schelp op het strand terecht

komt heeft deze in de zee gezwommen.

Noem eens 10 dieren die ook in de zee

rondzwemmen.  



k

@liefs.by.sanne

 Mmm dat ijsje ziet er lekker uit zeg!

Wie kan de meeste smaken ijs

opnoemen? 



oe

@liefs.by.sanne

Een zwemband kun je in het water

tijdens het zwemmen gebruiken?

Maar waar zou je een zwemband

nog meer voor kunnen gebruiken? 



l

@liefs.by.sanne

Een vlieger kan heel hoog in de

lucht rondvliegen. 

Wie kan net zo hoog als een vlieger

springen en wie springt het hoogst? 



i

@liefs.by.sanne

In 1 cocktailshaker zit genoeg 

drinken voor 5 cocktails. 

Hoeveel cocktails kunnen worden

gemaakt met 5 cocktailshakers? 

 Antwoord: 25 cocktails  



n

@liefs.by.sanne

Ik ga op reis naar een onbewoond 

eiland en ik neem mee…

Speel het spelletje en kijk hoeveel

spullen je kunt onthouden. 



g

@liefs.by.sanne

Hierboven zie je een coole zwembroek.

Wat is geen zwemkleding? 

a. bikini

b. tankini

c. kiwini

 Antwoord: kiwini 



!

@liefs.by.sanne

Maak een gezellige zomerse foto! 


