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Magische Dolle Wakkere Dappere Vriendelijke 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

3 mei 2021 4 mei 2021 7 mei 2021 5 mei 2021 6 mei 2021 

Geblinddoekt proeven: 
5  dingen geblinddoekt  
proeven zonder dat jij 
weet wat het is. Hoeveel 
heb jij er goed geraden? 
Maak een foto. 

2 punten 

2 punten 

Als jij zou kunnen  
toveren wat zou dat 
zijn? 
Maak een tekening of 
een kort verhaaltje 
waarin jij laat zien wat jij 
zou willen toveren. 

2 punten 

Raadsel: 
Zoek de 5 verschillen 
Zie knipblad bijlage.  
Stuur een foto. 

2 punten 

Help met een klusje in 
huis:  
Doe een klusje in of 
rond huis. Stuur een  
Foto. 

2 punten 

2 punten 

Complimentendag:  
Schrijf / teken op een  

bijzondere en creatieve 

manier 5 complimentjes-

over een speciaal iemand. 

Maak een foto. 

2 punten 

Moppen tappen: 
Ken jij een leuke mop? 
Stuur een  
Geluidsopname. 

2 punten 

Dapper: 
Schrijf het woord  
DAPPER met diverse  
spullen. Vb: de letter E = 
emmer,  P= pet enz…….. 

Er op uit:  
Trek een sportieve outfit 
aan  en ga wandelen, 
fietsen of iets anders 
sportiefs ondernemen. 
Maak een foto. 

2 punten 

Alles mag: 
Op dolle dinsdag mag 
alles. Een gekke outfit, 
een gek kunstwerk,  
gekke dansjes enz.  
Maak een foto of  
Filmpje. 

2 punten 

Goede start van de 
dag:  
Maak een gezond  
ontbijtje voor jou en 
een huisgenoot. Maak 
een foto. 



Spelregels 
- Voor elke dag hebben wij 2 opdrachten bedacht.  
- Jullie hebben elke dag tot 17:30 uur de tijd om de foto’s en filmpjes in te sturen. Zijn ze te laat binnen kunnen we                  

   deze helaas niet meer meetellen voor die dag.  

- De foto’s en filmpjes kunnen jullie sturen naar meedoennuenen@gmail.com.  

- Heb jij aan het einde van de week 10 of meer punten gehaald dan verdien je een cadeautje van de stichting.  

- Op vrijdag 7 mei zullen wij de prijswinnaars bekend maken.  

- Jullie zullen later in die week ( 8 - 14 mei) je cadeautje ontvangen via post / persoonlijk.  

 

Doe jij mee, thuis in je eigen omgeving leuke uitdagingen aangaan? Wij kijken uit naar al jullie inzendingen.  

                                 Heel veel plezier! 

   Groetjes, 

     Carola, Marjon, Monique 
                             Gertie, Lissie, Leonoor, Mimi 
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