De rakwileiding: wie is het?
Yoooow rakwi’s!
Wat is het toch leuk om terug te beginnen aan het Chirojaar! Wat nog
leuker is: wij kennen jullie al, maar jullie hebben nog geen idee
wie deze tekst aan het typen is
.
MAAR… NIET GETREURD!! Vandaag kunnen jullie erachter komen wie wij
zijn. We geven jullie hieronder enkele opdrachtjes die telkens
leiden naar een tip over de locatie waar wij (6 topleiding) ons
momenteel bevinden. Dus, heb je alle tips gevonden en denk je te
weten waar wij zitten? Haast je dan snel naar de locatie en ontdek
wie we zijn!
(Jullie gaan in As waarschijnlijk al dingen hebben zien ophangen van
de Chiro, deze horen niet bij ons spel. Jullie hebben enkel dit
supercoole documentje nodig)

Wat met de coronamaatregelen?
- Kom alleen met mensen uit je eigen gezin, spreek niet af met
vriendjes of vriendinnetjes om samen te komen.
- Als mama of papa meekomt, dragen ze best een mondmasker.

Dussss: succes en tot strakkies!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes, jullie anonieme, overenthousiaste leiding!!!!!!!!!!!

OPDRACHT NUMERO UNO:
Verkrijg tip 1 door deze woordzoeker op te lossen! De overgebleven
letters vormen het eerste sleutelwoord!
Je vindt de woorden horizontaal, verticaal en diagonaal! (niet
achterstevoren want dat is zelfs voor ons te moeilijk)

OPDRACHT NUMMER TWEE
De uitkomst van de volgende som is de hoogte waarop we zitten!

5 x 9 = A
5 + 9 + 86 – 35 = B
72 : 2 = C
101 – 85 + 68 – 3 = D
3 x 13 = E

B – A + D – C – E = … m hoogte, best
hoog he!

OPDRACHT NÜMMER DREI
We zitten ook dicht bij een knooppunt van het fietsroutenetwerk.
Ontdek hieronder welk! Hoeveel keer tel jij hoofdleider Thomas op
zijn fiets op deze pagina?

LAATSTE OPDRACHT KIDS!!!
Scan de volgende QR-codes en zoek de juiste! Dat is jullie laatste
hint naar onze locatie. Wie weet staat er hier ergens op deze pagina
nog wel een extra tip?

Materiaal van de plek
waar we zitten hihi

