Welkom bij

DE GROTE HALLOWEENTOCHT!
Voor de Sloeberssss
Bij elk kruispunt hangt er een nummertje waar je op dit
blad een bijbehorende opdracht moet uitvoeren, volg de
richting maar schrijf ook zeker de letter op dat er achter de
richting staat, zo kan je de geheime zin ontrafelen!
Wanneer jullie een foutje maken zullen jullie op het
volgende kruispunt geen nummer zien hangen, ga
dan terug naar het vorige nummertje
Begin alvast richting de sporthal te stappen en succes!!!

1. Jantje’s moeder heeft 3 kinderen: Kwik, Kwek en?
A: Kwak
B: Jantje
C: Kwok

ga links (D)
ga rechts (S)
ga rechtdoor (J)

2. Hoeveel is 7+4?
A: 74
B: 13
C: 11

ga rechtdoor (A)
ga links (E)
ga rechts (L)

3. Er zwemmen 10 kleine visjes in de zee, eentje
verdrinkt. Hoeveel zijn er nog over?
A: 0, Visjes zwemmen niet in de zee! ga links (A)
B: 8, Fredje is vergeten hoe je moet zwemmen
ga rechts (E)
C: 10, vissen kunnen niet verdrinken
ga rechts/rechtdoor (O)

4. Hoeveel groepen zijn er in de Chiro?
A: 6
B: 4
C: 7

ga rechts (E)
ga rechts/rechtdoor (E)
ga links (F)

5. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
A: Parijs
B: Marseille
C: Brussel

ga rechtdoor (B)
ga rechts (Z)
ga links (D)

6. Hoe liggen de strepen van de Belgische vlag?
A:

ga links (E)

B:

ga rechts (F)

7. Is een dolfijn een vis of een zoogdier?
A: Vis
B: Zoogdier

ga links (A)
ga schuin/rechtdoor (R)

8. Waar komt de zon op: oosten of westen?
A: Oosten
B: Westen

ga rechtdoor (S)
ga rechts (F)

9. Hoeveel poten heeft een spin?
A: 6
B: 8

ga links (J)
ga rechts (Z)

10. Hoeveel bollen heeft het atomium?
A: 9
B: 12
C: 10

ga rechtdoor (I)
ga links (L)
ga rechts (E)

11. Hoe heet de hond van Mickey Mouse?
A: Pluto
B: Goofy

ga rechts (J)
ga links (G)

12. Door welk beestje wordt honing gemaakt?
A: Bij
B: Wesp

ga schuin/rechtdoor (N)
ga rechts (P)

13. Hoe heet een vrouwelijk paard?
A: Merrie
B: Hengst

ga rechtdoor (D)
ga links (P)

14. Ork ork ork, soep eet je met een?
A: Vork
B: Lepel

ga links (L)
ga rechts (E)

15. Wat groeit niet aan een boom?
A: Appel
B: Appelsien
C: Aardbei

ga schuin/rechtdoor (A)
ga rechts (T)
ga rechtdoor (B)

16. Wie is het jongste van de sloeberleiding?
A: Anse (2000)
B: Joni (2003)
C: Maarten (1998)
D: Sien (2000)
E: Seppe (2002)

ga schuin/rechtdoor (W)
ga rechtdoor (E)
ga links (K)
ga rechtdoor (I)
ga rechts (B)

17. Welk dier wint er van de klem?
A:Konijn
B: De SCHILDpad
C: Konijn

ga rechtdoor (A)
ga links (S)
ga rechts (Q)

18. Wat wordt er uitgehold tijdens halloween?
A: Ananas
B: Pompoen

ga rechtdoor (S)
ga rechts (T)

19. Hoe slapen vleermuizen?
A: Ondersteboven
B: Onder een dekentje
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Heb je de zin gevonden?
Dan mag je altijd hem via een messengerberichtje
naar Chiro Jevati sturen!

