


Na deel 1 van het luisterverhaal kun je een e-mail voorlezen aan de jeugdleden om te vragen of zij Victor

Vuurvlieg willen helpen bij zijn strijd tegen de Bende van de Groene Hand. De betreffende e-mail is apart 

bijgevoegd. Behalve dat het superleuk en uitdagend is om met al deze materialen aan de slag te gaan, kun jij

ook met je groep fantastische prijzen winnen. Hoe meer opdrachten je uitvoert met je groep, hoe meer punten

je verdient.

We vragen je hiervan foto’s en filmpjes te maken en onder vermelding van je teamcode en de opdracht door

te sturen naar kidsparty2021@gmail.com. Zorg dus dat je een camera of je telefoon bij de hand hebt. Je kunt 

tot en met 7 april opdrachten insturen die meetellen voor de prijzen.

Bijgevoegd vind je een document met extra uitleg bij een aantal opdrachten en waarop staat wat je precies

moet insturen bij elke opdracht. Mocht je op zoek zijn naar je teamcode? Die vind je bovenaan op de sticker

van de vorige pagina. Heeft de contactpersoon van jouw groep toevallig de bestelling voor meerdere 

speltakkenof afdelingen gedaan? En wil je graag met jouw speltak of afdeling apart meedoen voor de prijzen?

Zet dan altijd de naam van jouw specifieke speltak of afdeling achter de teamcode als je ons een e-mail stuurt. 

Op zaterdag 10 april maken we live de winnaars bekend tijdens een online bijeenkomst. Hier ontvangt je 

contactpersoon komende maand de link voor.

Op 8 maart leggen we alles nog een keertje uit tijdens onze online instructie. Dan kun je ook al je vragen

stellen. Je contactpersoon heeft hier al bericht van gekregen.

Heb je in de tussentijd al vragen? Of klopt er iets niet met je pakket?

Stuur dan een bericht naar jouw organisatie:

Scouting Limburg – kidsparty@sc
outinglimburg.nl

JongNL Limburg – info@jongnl.n
l

IVN Limburg – limburg@ivn.nl

Met vriendelijke groet,

Team KidsParty 2021.

Luisterverhaal Datum Zoemsessie Datum
18.30 uur

Deel 1 8 maart Sessie 1 15 maartDeel 2 15 maart Sessie 2 23 maartDeel 3 22 maart Sessie 3 29 maartDeel 4 29 maart Sessie 4 6 april



e-mail Victor Vuurvlieg
van victorvuurvlieg@natuurdetective.nl
aan alle jeugdleden van Scouting, IVN & JongNL Limburg

Beste Scout, IVN’er of JongNL’er,

Ik ben Victor Vuurvlieg, natuurdetective in Limburg en ik heb je hulp nodig! Ik probeer erachter te komen
hoe groot de Bende van de Groene Hand wel niet is, maar dat lukt niet alleen. Ik kan namelijk nooit alleen
de hele natuur in de gaten houden. Nou weet ik dat jij meestal veel buiten speelt. Daarom wil ik vragen of
jij voor mij kan kijken of er rare zaken gaande zijn in het bos of park in jouw dorp of buurt. Misschien zie jij
wel iemand lopen met een jas met een groene hand op de achterkant. Let op: kijk alleen en praat niet met
die nare mensen. Als je ze ziet, wil je dat dan jouw leiding vertellen? Dan vertellen zij dat weer aan mij.
Zou je ook wat onderzoek voor mij kunnen doen door aan de slag te gaan met de themaactiviteiten
op het vierluik? Dan weet ik meteen welke streekdieren er allemaal in jouw buurtleven. Dan kan ik alle informatie daarvan verzamelen. Zo help jij mij de beestjes beschermen.
Kan ik op je hulp rekenen?

Met vele beestjesgroeten,

Victor Vuurvlieg



Hieronder vind je alle opdrachten waarbij er extra uitleg nodig is en/of waarmee je punten kunt verdienenom als groep mee te dingen voor de prijzen. Je kunt de opdrachten insturen tot en met 7 april naar kidsparty2021@gmail.com onder vermelding van je teamcode en de opdracht. Opdrachten met een # doen mee voor de prijs.

Opdrachten 

Thema

Adopteer een dier #

Reclame maken #

Maak een bouwtekening #

Spel
Dierengeluidenbingo

Rare wandel #

Website - De boodschap van
de Groene Hand

Extra uitleg

Stuur een groepsfoto in voor punten waarin jullie een papier vasthoudenwaarop de naam van jullie dier duidelijk geschreven staat.

Let erop dat je groep herkenbaar in beeld komt. Gebruik bijvoorbeeld jelogo, groepskleding en gebouw hiervoor. Houd ook de privacywetgevingin de gaten. Controleer van tevoren welke kinderen wel of niet herkenbaarin beeld mogen komen. Stuur dit filmpje naar ons door voor punten en promoot het filmpje op social media. Stuur het filmpje ook naar de gemeente en probeer een reactie van de burgemeester te krijgen. Stuurde reactie van de burgemeester naar ons op voor extra punten.

Maak een collagefoto van de individuele bouwtekening(en) van de jeugd-leden of maak een foto van de groepsbouwtekening. Stuur de foto naarons door om kans te maken op punten.

Jeugdleden kunnen thuis zelf naar het geluidsfragment luisteren, maar jekunt het ook tijdens een (online) opkomst centraal afspelen.

Verzamel alle filmpjes van de jeugdleden en zet ze achter elkaar met eengrappig muziekje eronder. Stuur dit filmpje naar ons toe.

Er zijn zes puzzels verspreid over het document. De jongste kinderen hebben hulp nodig bij de uitleg van de puzzel en het oplossen ervan. Helphen hierbij of vraag ouders hen te helpen. 

De oudste kinderen kunnen zelfstandig aan de slag. Je kunt de puzzelsverdelen over de groep of hen met alle puzzels zelf aan de slag laten gaan. 

Als je de oplossing hebt, bestaande uit een boodschap van zes woorden,zet dan zelf of laat de oudste kinderen de letters omzetten naar cijfers. Gebruik daarvoor de code a=1, b=2 ... z=26. Stapel-tel vervolgens de getal-len. Na 10 april komt de oplossing op de website.



Website - Bouw het hol van
jullie groepsdier na #

Website - Ren je rot quiz

Website - Levend kwartetten

Website - Beestjeshandel

Website - Welk dier ben ik?

Website - Doe je dans #

Natuur
Vogels ontdekken #

Natuurspeurtocht uitzetten
en de buurt laten bloeien #

Creatief
Stenen schilderen

Foto-opdrachtenspel

Natuur schilderen #

Website – Fotocollage #

Let op de veiligheid. Bij een hut of hol kan er misschien wat inzakken of vallen. Verzamel alle foto’s en maak van alle foto’s een collage. Stuur deze collage naarons door.

Dit is een groepsopdracht. Wil je hem thuis door de kinderen laten doen danmoeten ze 3 kaarten maken, 1x A, 1x B, 1x C en die voor het scherm omhoog houden. Kies de vragen uit die voor jouw jeugdleden het meest geschikt zijn. Maak drie vakken met pionnen of stoepkrijt.

In plaats van met steen, papier, schaar kun je bij de oudere jeugdleden ook werkenmet een kaartspel. Geef ieder kind een random speelkaart en laat ze elkaar tikkenof uitkiezen. Een aas is het hoogste en een twee het laagste. Een hogere kaart betekent winst. Bij verlies moet je ook je kaart afgeven aan de winnaar en eennieuwe kaart aan de leiding vragen.

Jeugdleden kunnen maar één dier tegelijkertijd naar de dierenshow brengen. Voorde jongste jeugdleden kun je het spel makkelijker maken door de dierenwinkelweg te laten. Voor de oudsten is het spel moeilijker te maken door de rollen vande leiding af en toe te wisselen. Je kunt dit doen door de visitekaartjes uit te wisselen waarop de naam van de taak staat.

Help de jongste kinderen met het bedenken en tekenen van een dier. Let erop dat dekinderen alleen vragen stellen aan de ander waar je ‘ja’ of ‘nee’ op kan antwoorden.

Laat iedereen of individueel een dansje maken of kies voor een grote gezamenlijkegroepsdans. Plak alle filmpjes achter elkaar en stuur dit filmpje naar ons toe.

Maak een kort filmpje waarin je laat zien hoe jullie allemaal op ontdekkingstocht zijngegaan om de vogels te vinden in jullie buurt. Stuur dit filmpje naar ons toe.

Verzamel alle foto’s van de jeugdleden bij hun bloemenplekjes, maak er een fotocollage van en stuur dit naar ons door.

Spreek onderling af hoeveel stenen er beschilderd worden per kind. Dit kan er eentje zijn, maar 3 of 5 is ook leuk! Op een afgesproken dag worden alle beschilderde stenen in het dorp of buurt verstopt door de kinderen. Vervolgensmogen de kinderen op de afgesproken dag de stenen van de andere kinderengaan zoeken. Maak zelf ook een paar stenen en verstop ze, zodat er een aantalreserve zijn. 

Je kunt er een wedstrijd aan verbinden en degene die het meeste gevonden heeftkan dan iets winnen. Alle opdrachten zijn te vinden op onze website, onder hetkopje ‘creatief’. 

Maak een fotocollage van alle werkjes en stuur het door naar ons.

Verzamel alle foto’s op een heel groot papier. Versier de collage met materialendie nog over zijn zodat jullie in een mooie natuurlijke omgeving zijn, staan, springen,liggen of zitten. Maak een foto van het eindwerk en stuur het naar ons door.


