KERSTBOMEN

Speurtocht in de buurt
21 december t/m 3 januari

Op de Kinderboerderij is het ook Kerst. We zijn helaas niet open.
Daarom hebben we een Kerstbomen-speurtocht in de buurt van de
kinderboerderij gemaakt!
Ga je mee op zoek om de kerstbomen te vinden? Ze zien eruit zoals
hierboven. Ze hangen meestal achter ramen van huizen. Je zoekt in
de straten in de buurt. Je moet wel eerst even puzzelen om de juiste
straten te vinden. Lees de tips op de volgende bladzijde.
Heb je een kerstboom gevonden? Kijk welke letter en welk cijfer er
op staat. Staat er een 1 en een K? Dan schrijf je de letter K boven
cijfer 1. Ga zo door tot je alle letters hebt gevonden.
Welk woord staat er?

Mijn woord is:
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Maak nu een tekening met de oplossing als onderwerp. Schrijf het
woord er ook op. Zodra de kinderboerderij weer open is, kun je je
tekening laten zien. Je krijgt dan iets lekkers.

Waar hangen die Kerstbomen??
Zoek ze in de juiste straten.
Hieronder staan tips.
❖ Ga naar de laan die is genoemd naar het kind van de koe. Let op dat je alle letters vindt,
er hangen er drie in deze straat. Tip: ze hangen allemaal hoger dan huisnummer 95 !
❖ Ga naar de weg genoemd is naar de (op één na) langste rivier ter wereld. Hij stroomt
door een enorm bos dat hetzelfde heet als de rivier. Weet je het al? Tip: Als je de cijfers
van het huisnummer optelt, krijg je 9.
❖ Achter die weg van die rivier (weet je nog?), loopt nog een weg. Die begint met een S en
je kunt de straatnaam opdelen in 3 lettergrepen van elk één woord. Die drie woorden
zijn: 1. Heilige in het Spaans -- 2. Uitgestorven oerdier -- 3. Ander woord voor straat.
Je moet dus even een ander woord verzinnen. Even nadenken dus. De letter hangt voor
het raam van een huis dat best wel dichtbij de kinderboerderij staat.
❖ Raadsel: Je hebt een bok, een geit en een paar lammetjes. Wat heb je dan? Vul dit woord
aan met ‘kamp’. Wat heb je dan? Ook in die straat hangt een kerstboom. Noteer maar
snel de letter. Kun je het woord al raden?
❖ Op de kinderboerderij zijn ook kippen en hanen en pauwen en kalkoenen. Het dier van
de volgende straatnaam woont niet op de kinderboerderij. Het dier heeft 4 letters:
N E O H. Zet de letters in de juiste volgorde en plak achter dat woord ‘derhof’ en ga naar
nummer 12. Wist je trouwens dat een hof een ander woord is voor boerderij?
❖ Een moederpaard heet merrie, een vaderpaard heet hengst. Maar hoe heet hun kind?
Ga naar de straat waar dat woord in zit en zoek de kerstbomen. Let op: het zijn er net
zoveel als bij dat kind van de koe!
❖ De meeste boeren wonen in een huis. Maar hoe wordt dat huis ook wel genoemd?
Plak nu ‘straat’ achter dat woord en jij weet waar je de volgende letter moet zoeken. Tip:
het huisnummer eindigt op een nul.
❖ Achter de kinderboerderij is een pad. Misschien heb je daar wel eens gewandeld? Het
heet het boerderijpad en daar hangt aan een hek, dichtbij de waterspeeltuin, ook een
kerstboom.
❖ Je bent er bijna! Als ik goed tel heb je nu 12 letters. Nu nog die laatste letter.. Die hangt
bij de ‘voordeur’ van de kinderboerderij. Die nu natuurlijk helaas dicht is.. Noteer nu die
laatste letter en je hebt het woord!

