Speuren naar spelers

De Scoor een Boek! speurtocht is een buitenschoolse activiteit voor kinderen uit groep 5 en 6.
De activiteit sluit aan bij de school- en thuiseditie van Scoor een Boek!, maar alle kinderen uit
groep 5 en 6 in Veldhoven kunnen deelnemen. Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s mogen
natuurlijk ook meedoen.
In Veldhoven zijn vanaf zaterdag 1 mei tot en met vrijdag 28 mei drie speurtochten uitgezet.
Elk in een eigen gebied (Zuid, Midden en Oost), met een eigen kleur (Rood, Blauw, Groen). Je kunt
de speurtochten los van elkaar, per stuk oplossen. Aan alle drie deelnemen mag, maar hoeft niet
om kans te maken op mooie prijzen!
Je kunt de speurtocht(en) zelf doen wanneer het jou uitkomt.
Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Het is ook mogelijk om
de speurtocht met begeleiding vanuit de Bibliotheek of Brede School
Veldhoven op te lossen op de volgende dagen en tijdstippen:
Speurtocht Midden (start bij basisschool Eigenwijs):
Donderdag 20 mei, 15.00 - 16.30 uur
Speurtocht Zuid (start bij basisschool Op Dreef):
Woensdag 26 mei, 15.00 - 16.30 uur
Speurtocht Oost (start bij basisschool Zeelsterhof):
Woensdag 26 mei, 15.00 - 16.30 uur
Aanmelden voor één van deze momenten kan via de website
van Sjors Sportief en Sjors Creatief: www.sjorssportief.nl.

Uitleg speurtocht

• Er zijn bekende voetballers gesignaleerd in Veldhoven! Ze hebben zich teruggetrokken op
plaatsen waar ze sportief bezig kunnen zijn (voetbalclub, zwembad, sporthal).
• Zoek de spelers! Om je te helpen hun locatie te vinden, gebruik je het Fotoblad.
• Op elke locatie (6 of 7 per speurtocht) hangt een spelersposter. Hierop zie je het paspoort van de
voetballer, met een foto en informatie: Naam, Land, Club en Gescoord boek.
• Eén van de gegevens is niet ingevuld. Wel staan er streepjes, zodat je het aantal letters weet.
Eén van de streepjes is omcirkeld. Deze letter heb je nodig voor het antwoord.
• Op het Antwoordformulier staan de gescoorde boeken in een bepaalde volgorde. Dat is
de volgorde van het antwoord.
• Onder elk boek staat een leeg vakje voor de letter. Vul de juiste letter onder het juiste boek in
en ontcijfer zo de oplossing.
• Mail de oplossing uiterlijk vrijdag 28 mei naar jeugd@bibliotheekveldhoven.nl.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
								

Zet ‘m op en veel plezier gewenst!

Speur naar dit soort posters!

Met of zonder begeleiding

