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Algemeen Nummereen

Maandag 28 februari
Het bladerdeeg-mysterie

Inhoud: onbekend. Kun jij erachter komen welke vullingen er in deze mysterieuze hapjes zitten? Gebruik je
speurneus en je smaakpapillen!
Workshop van Willemien

Vandaag komt Willemien langs voor een creatieve workshop. Wat ze gaat doen is nog een geheim….
Timmer een vermomming

Maak een to fe vermomming van hout! Timmer een gekke bril of een grappige snor op een stuk hout.

Dinsdag 1 maart
Spek de Speurneus

Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn? Wees even een echte detective en speur
met ons mee!
Vingerafdruk sleutelhanger

Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk-sleutelhanger! Leuk om cadeau te doen of om aan je
etssleutel te hangen.
Vergrootglaskoekjes

Klaar om een echte detective te worden? Maak dan deze mysterieuze vergrootglaskoekjes en ga op onderzoek uit.
Speur smakelijk!
Kraak de code

De ketting van de barones is gestolen! De dieven hebben een brie e achtergelaten in de kluis, maar eerst moeten
we de code kraken! Via een speurtocht gaan we op zoek naar de code en zo ontdekken we wie de dieven zijn!

Woensdag 2 maart
Verborgen wezens in de natuur

Ga als een echte natuurdetective op zoek naar verborgen gezichten in bomen en wolken.
Team Rocket!

Vandaag een nieuwe missie! Sluit aan bij team Rocket en versla de tegenstander.
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Donderdag 3 maart
Speuren naar sporen

We gaan op ontdekkingstocht. Samen trekken we de natuur in en gaan we zien wat we allemaal kunnen
ontdekken!
Langs de laserstralen

We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na een overval! Als we de laserstralen
ontwijken kunnen we de buit veilig meenemen.
Geheime missie: Gekke Jopie

Jullie staan voor het huis van de beruchte boef Gekke Jopie. Inspecteur Puzzels hee t jullie hulp nodig om hem
eindelijk voor eens en altijd te pakken.
Linke soep

Hier gaat iets mis, alles is verkeerd opgeschreven! Kun jij achterhalen hoe je deze linke soep moet maken?
Ontrafel het recept!

Vrijdag 4 maart
Mysterie-bingo

Je gaat kleuren op nummer en roept "Bingo!" als je weet wat er tevoorschijn komt.
Jachtseizoen

De sportcoach komt vandaag langs in zijn oranje out t. Blij t hij uit handen van de Cluppers of zijn ze hem toch te
slim af?

