
Fotozoektocht – Ouderraad Verrassingsdag Pretpakket 

Weten jullie het nog… dat we met z’n allen op berenjacht gingen, om de beentjes los te gooien 

tijdens de lockdown?  Wel… ergens in de buurt van school is er bij iemand van de ouderraad een 

beertje gestolen, waardoor ze geen beertje voor het raam konden zetten…  Jammer!!! 

Willen jullie mee helpen om de dief op te sporen?  We hebben al een aantal snoodaards die we 

verdenken (deze staan op blad 2 van het vragenblad), maar met jullie hulp kunnen we de dader 

vinden! 

 

Wat moet je doen? 

Het belangrijkste: verzin een groepsnaam!! 

In deze enveloppe zit ook nog een plan.  Hierop staat de route die jullie moeten volgen.  Het 

vertrekpunt is aan de grote schoolpoort, en jullie volgen de route in de richting van de pijlen. 

Op het blad met foto’s (ook in de enveloppe) staan dingen die jullie onderweg gaan tegenkomen.  Bij 

elk nummer hoort ook een vragen die jullie op het vragenblad kunnen terugvinden.  Het zijn 

meerkeuzevragen, als je het antwoord juist hebt, dan kan je een paar verdachten uitschakelen.  Op 

het einde van de wandeling, kunnen jullie te weten komen wie de dader is… als jullie alle vragen 

goed beantwoord hebben. 

Maar wacht!  Nog niet vertrekken!  Jullie moeten nog een paar dingetjes meenemen 

- Mama, papa, broer, zus, … 

- Een vouw- of lintmeter 

- 20 knikkers of kleine steentjes of letterkoekjes of nootjes of …  gewoon 20 kleine dingen (het 

moeten niet 20 dezelfde dingen zijn) 

- Een stift of pen 

- Een fototoestel 

Hebben jullie de foto’s  en/of het plan liever in kleur?  Dat kan!   Jullie kunnen deze terugvinden op 

de website van de Ouderraad (www.orboxbergheide.be), en ook op de Facebookpagina van de 

Ouderraad in de map “Verrassingsdag2020 – Fotozoektocht”.  Deze hebben dezelfde nummers als op 

het fotoblad. 

Bij vragen of problemen, stuur gerust een mailtje naar verrassingsdag2020@gmail.com, en dan 

helpen we jullie zo snel mogelijk verder! 

http://www.orboxbergheide.be/
mailto:verrassingsdag2020@gmail.com


Vragenblad 

1. Hoe hoog is het paaltje? 

a. 1m48: de dader is een jongen 

b. 1m34: de dader heeft geen bril 

c. 1m55: de dader luistert niet naar muziek 

 

2. Tot hoe laat mag je hier niet parkeren op zondag? 

a. Tot 17u: de dader heeft geen baard 

b. Tot 18u: de dader draagt geen zonnebril 

c. Tot 19u: de dader is een meisje 

Ga hier gerust ook even op de speeltuin spelen, neem een leuke foto en stuur die naar 

verrassingsdag2020@gmail.com!  Vermeld je er ook even bij of we de foto op onze 

Facebookpagina mogen zetten? 

 

3. Wat vinden jullie van onze mooie tekening? 

 

4. Hoeveel bolletjes            zie je terug in dit rooster? (jullie komen meerdere van die roosters 

tegen, maar die zijn niet allemaal hetzelfde, dus kijk goed naar de foto dat je het juiste 

rooster hebt)  

a. 4 : de dader heeft geen baard 

b. 7 : de dader heeft bruine ogen 

c. 3 : de dader heeft geen hoed 

 

5. Als we naar de school Het Kompas willen bellen, welke zijn dan de laatste 2 cijfers die we 

moeten intoetsen op onze telefoon? 

a. 30: de dader heeft geen donkergrijze / zwarte mouwen 

b. 50: de dader heeft geen wit kraagje 

c. 80: de dader heeft geen roze trui 

 

6. Hoeveel fietsen kunnen hier in de rekken gezet worden? 

a. 6: de dader heeft een groene trui 

b. 12: de dader heeft blonde haren 

c. 18: de dader heeft blauwe ogen 

 

7. Op deze foto zien jullie het niet zo goed, maar op die plaats, staan er ook een aantal hele 

hoge palen!  De dader draagt geen kleding in de kleur van die palen 

 

8. Haal jullie meter nog maar eens boven, en meet de afstand tussen de 2 palen, aangegeven 

zoals op de foto 

a. 2m90: de dader heeft geen bruine trui 

b. 2m70: de dader heeft geen blote armen 

c. 2m50: de dader heeft geen zwarte haren 
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