
 

 
Deze spullen heb je nodig:  
Een elektronisch apparaat waarmee je foto’s en video’s kan maken (camera/telefoon/tablet) 
Een pen of potlood en dit blaadje uitgeprint of je noteert alles digitaal. 

 

START BASSISCHOOL MIKADO 
 
Opdracht 1: FILM-opdracht 

Film jezelf of laat iemand anders filmen terwijl je een dansje doet.  
Kies bijvoorbeeld uit: Vogeltjes dans, de plop dans of de pizza hut.  
 
★Loop of fiets nu naar de ALDI, voor het uitvoeren van de volgende opdracht! 
 

Opdracht 2: 
Zoek van de volgende 3 artikelen de prijs en knip een foto als bewijs. 
 

1. PAK VANILE VLA 
2. ZAK APPELS  
3. PAK WC-PAPIER  

 
★Loop of fiets naar de PARKEER PLAATS van de ALDI, voor het uitvoeren van de volgende 
opdracht! 
 
Opdracht 3: 
Maak een foto van een zo duur mogelijke auto. 
 
★Loop of fiets naar de KAFKAS, voor het uitvoeren van de volgende opdracht! 
 

Opdracht 4: 
Knip foto’s van de volgende 5 personen: 
 

1. Iemand die geen jas aan heeft.  
2. Iemand die uit de auto stapt.  
3. Iemand die boodschappen heeft gehaald. 
4. Iemand met een pet of hoed.  
5. Iemand die op zijn of haar telefoon kijkt. 

 

Speurtocht  
FOTO – OPDRACHTEN SPEL 



★Loop of fiets nu verder naar de GAMMA, voor het uitvoeren van de volgende opdracht!  
Zoek en verzamel onderweg minimaal 3 steentjes, 3 takjes en 3 stukjes afval. (Hou deze bij je 
als bewijs) 
 
Opdracht 5: 
Knip een foto van jezelf bij de gamma met alle verzamelde spullen. 
 
Opdracht 6: Vraag een onbekende bij de gamma om je schoenveter te strikken. 
 
★ Loop of fiets nu verder naar GROTE SPEELTUIN bij de sparrenstraat, maak onderweg 
opdracht 7: Knip minimaal 10 foto’s van iets rood of iets groen. Denk aan 
bijvoorbeeld auto of bloemen. 

 
Opdracht 8: 
Maak een treintje/polonaise met minimaal 6 kinderen. 
 
Opdracht 9: 
Ga met ze alle schommelen op de grote schommel. 
 
Opdracht 10: 
Ga zo snel mogelijk 5 keer van de glijbaan af, terwijl je timer loopt. Noteer je tijd!  
 
 
★ Loop of fiets nu verder naar de COOP, voor het uitvoeren van de volgende opdracht!  
 

Opdracht 11:  
Vraag een man hoe laat het is?  
Vraag een vrouw wat haar lievelingskleur is? 
Vraag een kind wat zijn of haar naam is?  
 
Opdracht 12:  
Zoek deze gebouwen en knip een foto’s van jezelf terwijl je hiervoor staat.  
 

  
 
 
 ★ Loop of fiets nu verder naar het BLARICUM JUNIORCOLLEGE, voor het uitvoeren van de 
volgende opdracht! 



Opdracht 13: 
Film jezelf terwijl je de volgende taken uitvoert  
 

• SPRING 10 KEER ALS EEN KIKKER SPRINGT 
• BLAF 5 KEER ALS EEN HOND 
• HINKEL 10 KEER OP EEN BEEN 

 
★ Loop of fiets nu verder naar de JACX, voor het uitvoeren van de volgende opdracht!  
 
LAATSTE OPDRACHT: TIKTOK DANSJE.  
Film jezelf of laat iemand anders filmen terwijl je je favorieten TIKTOK DANSJE doet.  
 

EINDE JONGERENCENTRUM JACX 
 

Bewaar alle leuk foto’s en filmpjes! 
Kom gezellig langs bij Jacx met jullie bewijs, en 

krijg als beloning voor het harde werk een 
lekker ijs! 

 
Jongerencentrum JACX.  
Drie decembersingel 44, 5921 AC Venlo 
Geopend elke woensdag tot en met zondag vanaf 19:00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adressen van alle locaties: 
Basisschool Mikado: Alberickstraat 5 
ALDI: Burgemeester Coenegrachtstraat 43A 
Kafkas: Drie Decembersingel 14 
Gamma: Ottostraat 19 
Coop: Vastenavondkampstraat 148 
Speeltuin: Sparrenstaat 
Blaricum Juniorcollege: Drie Decembersingel 40 
Jongerencentrum Jacx: Drie decembersingel 44 


