Naam: .......................................

Dots & Arrows ‐ Antwoordenbundel Zoektocht met vragen
OPLOSSINGEN

V1: Welk dier van de big five vind je hier? Olifant
V2: Waar vind je Mr. Ferre, Mr. Kamiel, Mr. Ice en Mr. Caro? Hondenkapsalon Studio 58 /
huisnummer 35 A
V3: Welke vlag past niet in het rijtje? Vlag van de Verenigde Staten (niet EU)
V4: Op welk huisnummer vinden we een Moaï? 53
V5: Bij wie doet de trol een dutje? Brenda’s trollen Farm / Huisnummer 588 / Bij Brenda
V6: Normaal zijn we zwart, nu zijn we wit, wat zijn we? Banden
V7: Wie of wat staat er naast de berk, heeft een blikje cola op zijn kop en heeft kans om radioactief
te worden? Het hert
V8: Vul aan: “Dus zet je neer,…” “…, en babbel ’n keer.”
V9: Wat zijn de openingsuren van de bloemplukweide? zaterdag & zondag van 10u tot 13u
V10: Wie poseert er bij de zonnebloemen? Cindy Van de Kerkhof

Naam:……………………………..

Dots & Arrows ‐ Antwoordenblad fotozoektocht
Bij dit antwoordenblad is een blad bijgevoegd met 10 foto’s.
In het roadbook, zijn net zoals de vragen van part 1, de fotopunten weergeven met een F. Op het
antwoordenblad vult u bij de foto het corresponderende blokje uit het roadbook in (het nummer vindt
u telkens onderaan elk blokje).
Komt u bijvoorbeeld foto A in het 5de blokje tegen, dan noteert u naast foto A: “5”.
De foto’s staan niet op volgorde, het kan dat u bijvoorbeeld eerst foto E tegen komt.

Foto A

62

Foto B

62

Foto C

18

Foto D

24

Foto E

72

Foto F

20

Foto G

58

Foto H

64

Foto I

31

Foto J

46

Schiftingsvraag
Hoeveel wagens deden zowel mee aan de zoektocht met vragen en fotozoektocht (voor‐ en
namiddag)?
…………………………………………………………………….

Hebben jullie nog opmerkingen of tips waardoor we ons kunnen verbeteren?
Schrijf ze hieronder dan maar neer.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

