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speurtocht Mission Impossible(dagprogramma)

De opdrachten lijken onmogelijk en er lijkt geen einde aan te komen.
In een tocht van anderhalf uur kan de missie alleen worden behaald
door teamwork.
2 hoofden zijn slimmer dan 1 en 10 handen kunnen meer tillen maar
hoe zorg je dat alle hoofden en handen voor de zelfde oplossing
kiezen?
Gaat het fout dan vervalt de opdracht en komt er een nog moeilijkere
opdracht hiervoor in de plaats.
Lukt het om de weg naar huis weer te bereiken binnen de opgegeven
tijd??
Deze tocht is alleen voor durfals die grenzen durven op te zoeken.

Laboratorium

Eetbare proeven of Niet..

In onze laboratorium zijn steeds andere proeven
beschikbaar. Deze vakantie gaan we kijken wat je allemaal
kunt doen met voedsel. Lippenbalsem maken, slijm,
citroenen, eieren alles komt langs.
Als we al onze vingers nog hebben gaan we buiten even
uitrazen met een aantal leuke spellen.
De kinderen doen 6 proefjes waarbij ze
natuurlijk ook het resultaat mee naar huis
mogen nemen.

Levenstratego in de
natuur

Twee teams verstoppen hun vlag
in de natuur.
Daarna word er gefloten en gaan
de teams op zoek naar de vlag van
hun tegenstander.
Dit klinkt makkelijk alleen heeft
iedereen een kaartje met een
personage met een rang.
Dit zorgt ervoor dat tactiek en
samenwerking nodig is om deze
“oorlog” te kunnen winnen…

munite to win it

Iedereen kent het spel.
Binnen 60 seconde een
opdracht volbrengen klinkt
makkelijk ….
Welk team overwint de
olifantenmars , de stresskip of
de 20 andere opdrachten in dit
hilarische zenuwslopend spel.
Succes!

The Phone (dagprogramma)

De teams staan klaar met hun fietsen, smartphone en
rugzak met hulpmiddelen.
Dan belt mister X met hun eerste uitdaging die de
groepen ergens in bloemendaal of het centrum van
gouda kunnen vervullen. Zoek de perfecte locatie.
Heb je ooit weleens met z’m 10 op 1 glijbaan gezetten,
een liedje gezongen voor plubliek en fooi ontvangen of
een moddermasker gemaakt?
Iedere uitdaging, quizvraag leveren punten op.
Maar let op misterX keurt alleen een uitdaging goed na
het bewijs te zien op foto!!

Creatief met groen
Een workshop om een natuurlijke materialen iets prachtig
te maken. Er zijn verschillende werkstukken mogelijk.
Een moskussen met bolletjes (zie foto), vogelhuisje
timmeren uit 1 plank en aankleden met vetplantjes of
een minituin creeren in een terracottepot zijn een aantal
voorbeelden.

