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L4-5-6 Wandelzoektocht – 8,5 km 

Deze wandelzoektocht is aangepast aan het niveau van de kinderen van het 4e tot 6e leerjaar.  

De wegen zijn verhard en onverhard (50/50 verhouding).  De weg is hier en daar hobbelig 

maar met een kinderwagen of fiets het traject afleggen moet mogelijk zijn (als de regen wat 

uitblijft). 

Tijdens de tocht zitten jouw juffen of meesters verstopt. Lees de tips 

goed, zoek de verstopte juffen of meesters en verzamel de juiste 

letters.  Plaats deze letters in de juiste volgorde en vind het woord 

dat we zoeken. Vul het online antwoordformulier in vóór 19 april en 

win een leuke prijs! 

 

           Post een leuke foto met vermelding @ocdevlinderdreef (onze facebook pagina) en win! 

 

Over de wandeling: 

• Het startpunt van de wandeling is aan de ingang van de school (Drongendreef). 

• De tocht is opgemaakt op basis van enkele eenvoudige tochttechnieken.  Als ouder 

zal je misschien wel even moeten helpen om aan te duiden (en eventueel te draaien) 

waar jullie zich momenteel bevinden.  

• Onderweg kom je 4 extra opdrachten tegen. Als je aan een opdracht of locatie met tip 

komt en er is net een familie de opdracht aan het oplossen of aan het zoeken naar een 

juf of meester, hou dan even afstand zodat alles Covid-proof verloopt. 

• Gelieve de verborgen juffen en meesters te laten staan waar je ze gevonden hebt, zo 

blijft het leuk voor de speurders die na jou komen. 

• Hou je onderweg aan de verkeersregels.  Zorg dat je onderweg goed zichtbaar bent.  

Het Oudercomité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

• Respecteer de natuur en hou de tocht proper.  Laat geen afval onderweg achter! 

• Indien er ergens op de tocht een probleem is met de tips of technieken, aarzel dan 

niet een mail te sturen naar ocvlinderdreef@gmail.com.  Zo kunnen wij dit indien 

nodig nog aanpassen. 

• Een plannetje van de tocht (samen met deze instructies) kun je ook op de site van 

het Oudercomité downloaden: 

https://oudercomite.vlinderdreef.be/paaswandeling.html  

• TIP: Neem pen en papier meer en/of zorg ervoor dat uw GSM of uw volledig geladen 

is!  

mailto:ocvlinderdreef@gmail.com
https://oudercomite.vlinderdreef.be/paaswandeling.html
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Deel 1: VRAAGSTUKKENTOCHT   

 

Het eerste stuk tocht is een vraagstukkentocht.  Los de vraag correct op en je weet welke 

richting je verder moet.  De tocht begint aan het hek van de school in de Drongendreef.  Je 

steekt het zebrapad over en stapt de fiets/wandelweg in. 

 

1. Wat is de naam van onze gemeenteschool 

a. De Palster    a. Rechtdoor 

b. De Vlinderdreef    b. Rechts voetpadje 

 

2. Hoe noemt de meester van het 6e leerjaar 

a. Meester Tijs    a. Aan huis nr 19 rechtdoor 

b. Meester Jeffrey    b. Aan huis nr 19 rechts 

 

3. Hoe noemt de kinderopvang aan de Drongendreef 

a. Alles OK     a. Rechts 

b. Alles Kids     b. Links 

 

4.  Hoeveel klassen telt het 4e tem 6e leerjaar samen 

a. 3     a. Voor het verbodsteken rechts en

      dan links nemen 

b. 4     b. Voorbij het verbodsteken links 

      nemen 

c. 5     c. Voor het verbodsteken recht en dan  

      nogmaals rechts 

 

5. Hoe noemt de Directrice van de school 

a. Femke     a. Aan huis nr 43 rechtdoor 

b. Daisy     b. Aan huis nr 43 rechts 

 

6. Wie is de jongste juf in het lager onderwijs (1e – 6e leerjaar) 

a. Juf Hannah    a. Aan spelende kinderen links 

b. Juf Lore     b. Aan spelende kinderen rechtdoor 

 

7. Valt Pasen altijd op een zondag 

a. Soms     a.  Aan spelende kinderen rechtdoor 

b. Nooit      b.  Aan spelende kinderen rechts 

c. Ja      c. Aan spelende kinderen links (padje) 

 

8. Als de paashaas 7 eieren brengt, twee ervan breken en er nog 4 bijhaalt en ze vervolgens 

over 3 kinderen verdeelt, hoeveel eieren krijgt dan elk kind? 

a. 2     a. Aan haag links 

b. 3     b. Aan haag rechtdoor 
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9. Wat is het grootste verschil tussen een haas en een konijn? 

a. Een haas heeft langere oren  a. Rechts 

b. Een haas heeft kortere poten  b. Links 

                                                                                    

10. Een paashaas loopt met een mand met 160 eieren.  Hij komt langs 13 tuinen.  In iedere tuin 

legt hij 10 eieren.  Hoeveel eieren houdt hij over? 

a. 20     a. Aan 50 en 78 rechtdoor 

b. 30     b. Aan 50 en 78 links  
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Deel 2: BLINDE KAART  

Je steekt de weg over.  Het bolletje is waar je jou nu bevindt (aan het bord zone ‘30’).  Het 

pijltje is waar je naartoe moet.  Onverharde wegen worden aangeduid met - - - -, verharde 

wegen met een volle lijn.  Je houdt de kaart het best in de richting die je wandelt.
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Deel 3: FOTOTOCHT 

De foto’s (staan in juiste volgorde) tonen je de weg verder.  Gelieve de pijltjes op de foto te 

volgen.  Indien geen pijltje, ga je in de richting die de foto uitwijst.  Je leest van links naar 

rechts en van boven naar onder. Succes! 
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Vind de juffen en meesters! 

Onderweg hebben de juffen en meesters van het 4e tot 6e leerjaar zich goed verstopt.  Kun je 

ze vinden?  Hieronder vind je 6 tips waar ze zich verstopt hebben.  De tips staan in volgorde 

van de tocht (dat maakt het al iets eenvoudiger).  Verzamel de letters uit hun namen en maak 

daarmee één woord.   

TIP 1: 

Aan het elektriciteitsgebouw met de kapotte regenpijp vind je de eerste juf/meester. 

Noteer hier de 5e letter en tweede klinker:  

TIP 2: 

Als je aan de afgeknotte bomen komt en recht naar ‘DE STER’ kijkt, kan je de volgende 

juf/meester terugvinden. 

Noteer hier de 4e letter: 

TIP 3: 

Wanneer je aan het dennenbos komt, zit ook daar een juf/meester verstopt. 

Noteer hier de 1e klinker, 4e letter en 5e letter: 

TIP 4: 

Schuilende fietsen 

Noteer hier de 1e letter tweemaal: 

TIP 5: 

Op de aardeweg en net voor ‘honden aan de leiband’ vind je terug een juf/meester. 

Noteer hier de 2e letter: 

TIP 6:  

Aan het witte zitbankje vind je de laatste juf/meester terug. 

Noteer hier de 1e, 3e en 5e letter: 

 

Kun jij het gezochte woord vinden dat bestaat uit de 12 bovenstaande letters?   

                        

 

    Scan de QR-code voor het online antwoordformulier: 

(in te vullen vóór 19 apri) 
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Als je verder scrolt, krijg je de uitgetekende tocht te zien….  

Misschien hou je er graag wat de spanning in en heb je dit maar nodig als je echt verloren 

loopt        
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