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Maak een foto van 4 verschillende 

vormen en benoem ze correct. 

Probeer verder te kijken dan een 

cirkel en een rechthoek. 

Loop samen een toer 

rond het sportveld. 

Neem een stappen-

teller mee. 

Neem een foto van de 

groep met het aantal 

stappen op de teller.

Maak een 
groepsfoto en 

zorg ervoor dat 

de schandpaal 

tot zijn recht 
komt. 

Maak een woordentrein, begin met het woord ‘hond’ en leg je laatst gevonden woord vast met de iPad.

Zoek zoveel mogelijk rijmwoorden 

op Mie Broos. 

Maak een foto van het aantal 

woorden dat jullie vonden. 

Orden de bomen op de 

kaart van dik naar dun 

en knuffel de dikste 

boom. 

Maak hier een foto van. 

Zoek de oudste persoon 

en neem een foto van 

de naam. Als er meerdere mensen 

met dezelfde leeftijd zijn, 

neem je de eerste in het 

alfabet. 

vertrek

Op deze weg kan je enkele woorden inoefenen:
- ei /ij: loop aan de linkerkant van de dreef bij een ei-woord en loop aan de rechterkant van de dreef bij een ij- woord. 
- idem voor au/ou woorden, twee- of drie lettergrepen...
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Take a picture of 4 different shapes 

and name them correctly.

Try to look beyond a

circle and a rectangle.

Run around the track 

with a pedometer. 

Take a group picture 

that shows the amount 

of steps. 

Take a group 

photo and make 

sure that the mo-

nument comes 

into its own.

Make a word train,start with the word “dog”and record your last found word with the iPad.

Find as many words as possible 

that rhyme with ‘Mie Broos’.

Take a picture of the number of 

words you found.

Organize the trees in the 

photo from thick to thin 

and hug the thickest 

tree.

Take a picture of this.

Find the oldest person 

and take a picture of it

his or her name.
If there are several 

people of the same age, 

take the first one in the 

alphabet.

departure

On this road you can practice a few words:
- ei / ij: walk on the left side of the lane with an ei- word and walk on the right side of the lane with an ij-word.
- idem for au / ou words, two or three syllables ...


