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Foar jo leit de hantlieding foar escape(class)roomprojekt Anno N. fersus skoalbern. (Dizze hantlieding is ek 
goed te brûken foar studinten om it projekt út te fieren.) It projekt is beskikber foar de hiele basisskoalle, 
mar is ek yn spesifike groepen yn te setten. Yn dizze hantlieding wurde it ferhaal en de opdrachten foar de 
ûnderbou beskreaun. De útwurke opdrachten kinne rjochtstreeks brûkt wurde, mar ek nei eigen ynsicht 
oanpast wurde. Hâld der wol rekken mei dat de útkomst hieltyd itselde bliuwe moat, foar in goede útkomst 
yn de groep!

Anno N. is in spannend ferhaal. It is wichtich om de goede fideo’s te brûken yn de klasse. Tink dêrom by it 
klearsetten fan de fideo’s foar it starten fan it programma. Sjoch ek goed nei de reaksjes fan de bern, bied 
kontekst en swakje it ferhaal eventueel ôf as dat nedich is yn de klasse. Bliuw jim der mei de bern ek be-
wust fan dat it in spultsje is.

Suggestje
Dit projekt kin troch alle skoallen selsstannich útfierd wurde (eventueel fersterke troch âlders), mar lient 
him der ek hiel goed foar om mei studinten/stazjêrs op te pakken. Studinten fan de opliedingen pedagogysk 
wurk en ûnderwiisassistint fan it mbû en de pabû lizze dêrby foar de hân, mar gearwurking mei oare 
opliedingen kin yn guon gefallen ek hiel nijsgjirrich wêze. Nim foar ynformaasje oer mooglikheden om it 
projekt mei studinten út te fieren kontakt op mei Fokke Jagersma fia fokke.jagersma@afuk.frl 
of fia annon@afuk.frl 

TIP: Nim in pear wiken foar de útfiering de opdrachten troch, om sa de mooglikheid te hawwen om guon 
opdrachten noch spesifiker ta te skriuwen op de learlingen en it lokaal of it tema yn de klasse!

TIP: Begjin elke dei mei in koarte gearkomste mei it folsleine team, om derfoar te soargjen dat elkenien wit 
wat der barre sil en ek elkenien fan it begjin ôf skerp mei de útfiering dwaande is. Dat soarget foar in 
bettere útfiering fan it projekt, en boppedat wurdt it projekt dêrmei folle weardefoller en leuker. Troch in 
goede gearwurking binnen it team wurdt it projekt in prestaasje fan it hiele team!

HANTLIEDING



YNHÂLD

Hantlieding Dei 1                    side 4 t/m 8

Kopiearblêden Dei 1      side 9 t/m 15

Hantlieding Dei 2                    side 16 t/m 19

Kopiearblêden Dei 2      side 20 t/m 29

Hantlieding Dei 3                    side 30 t/m 34

Kopiearblêden Dei 3      side 35 t/m 40

Kolofon
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Tiid en opbou
Dei 1 sil foar de ûnderbou ûngefear ien oere duorje. 
De fideo’s: De earste fideo duorret 0:56 sec. De twadde, ôfslutende fideo duorret 0:31 sec.
Neidat jimme mei-inoar de yntroduksjefideo besjoen hawwe, dogge de bern yn groepkes de spultsjes (net 
elk groepke hoecht alle spultsjes te dwaan). Nei elk spultsje krije de bern in slúf. Alle útkomsten fan de 
opdrachten byinoar liede ta de koade. Nei it ynfieren fan de koade start de einfideo fan dei 1, wurdt dizze 
dei ôfsletten en wurdt in earste oanset jûn foar de twadde dei.

Tarieding
Wat hast nedich:
•  Ien of meardere helpers per groep/bou
•  Foar elke helper in wite pet
•  Per groepke learlingen 10 sluven, mei yn elke slúf ien letter fan de koade “H E L P E” óf ien fan de  

 sifers 1, 2, 3, 4 of 5, allegearre op kleurd papier. Dêrby is it wichtich dat sifer 1 en letter H op deselde  
 kleur printe wurde, sifer 2 is fansels kombinearre mei letter E, sifer 3 is kombinearre mei letter   
 L, sifer 4 is kombinearre mei letter P en sifer 5 is kombinearre mei letter E. It is belangryk dat de   
 kombinaasje fan letters, sifers en kleuren foar alle groepkes itselde is!

•  In útdraai fan de wurkblêden Sifertekening (foar alle bern op syn minst 1 eksimplaar)
•  In útdraai fan ferstopkaartsjes passend by it tema yn de klasse (lykas de kaartsjes fan wurkblêd Fer 

 stopkaartsjes)

•  6 of mear puzels út de kast
•  Flink oantal magneten
•  Bol jern/tried foar in spinreach
•  5 rollen skilderstape
•  In kleed en in oantal foarwerpen passend by it tema yn de klasse (bgl. plestik fruit)
•  Stevich tried foar in waskline, en knipers en poppeklean yn in kuorke
•  Tobke, planke foar glydsbaan en autokes

Wat moat der barre foardat de learlingen yn de klasse binne?
•  Stuollen yn in rûnte klearsette
•  Puzels klearsette (bern kinne mooglik mei-inoar gearwurkje oan puzels)
•  It wurkblêd Sifertekeningen en stiften of potleaden klearlizze
•  Magneten klearlizze
•  Fan in bol jern/tried in spinreach meitsje tusken bgl. stuoltsjes, taffeltsjes, ensafuorthinne, mei in  

 dúdlik begjin- en einpunt
•  In kleed klearlizze mei dêrûnder ferskillende foarwerpen, passend by it tema yn de klasse
•  Skilderstape klearlizze (op in plak dat geskikt is om wat op ’e grûn te plakken)
•  10 ferstopkaartsjes (passend by it tema) ferstopje
•  Waskline ophingje en it kuorke mei poppekleantsjes en waskknipers klearsette
•  Tobke, planke en autokes klearsette

DEI 1
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TIP: de spultsjes binne hiel geskikt om yn ferskillende hoeken dien te wurden.

TIP: de spultsjes komme better út ’e ferve as der foar elk spultsje genôch romte is. Miskien is de gong te 
brûken, of kin (by moai waar) in part fan de spultsjes bûten plakfine.

•  De sluven mei de sifers en letters lizze yn ’e buert fan de spultsjes.

•  Applikaasje klearsette, tink om it ynstellen fan de goede groep én dei! www.annon.frl/start

TIP: nim mei-inoar (learkrêft en helper) de opdrachten globaal troch, besjoch de fideo én printsje de 
einoplossing yn, sadat jimme de bern – as dat nedich is − bystjoere kinne. Stim fan tefoaren ek goed ôf 
watfoar rol wa krekt hat en wat wa fertelt oan de bern.
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Starten fan de fideo
As de bern yn ’e rûnte sitte, kin ferteld wurde dat der in fideo klearstiet en kin de fideo ôfspile wurde.
Anno N. stelt himsels koart foar, jout oan dat hy it digiboerd hackt hat en dat de bern it wer ûntgrendelje 
kinne. De oplossing kinne se yn de klasse fine en de wite petten kinne har helpe!
Lingte fideo: 0:56 sec.

Situaasje beprate yn de klasse
As de fideo fertoand is, is it goed om mei de learlingen te bepraten wat der bard is. Meitsje dat net te swier 
en lis de fokus benammen op it spul; mei-inoar kinne jimme it koadewurd fine om it digiboerd wer goed te 
krijen!

Yntroduksje wite petten
De helpers moatte yntrodusearre wurde. Dat kin de learkrêft dwaan, mar moaier is it fansels as de helper 
him-/harsels yntrodusearret. Wichtich is wol om te fertellen oer de rol fan de helper, dat hy/sy de spultsjes 
taret hat en de bern útlizze sil wat se dwaan sille.

Mei-inoar, net allinne!
Omdat der safolle spultsjes klearlizze, is it goed om de klasse op te dielen yn meardere groepkes fan 4/5 
bern it groepke. Hâld by de gearstalling fan de groepkes rekken mei de leeftiid fan de bern, mingde groepen 
soe it bêste wurkje moatte.

Alle learlingen sille mei harren groepke tsien spultsjes dwaan en dêrnei as folsleine groep ien ôfslutend 
spul. It resultaat fan de spultsjes is net altyd like belangryk, wol dat se goed har bêst dogge en it leafst ek 
mei-inoar gearwurkje (hoewol’t dat somtiden dreech is foar dizze leeftiid). Ofhinklik fan it entûsjasme fan 
de bern foar in spultsje kin it spultsje langer of koarter duorje. De helper/learkrêft moat sels ynskatte wan-
near’t in groepke wikselje moat fan spultsje.

TIP: as de spultsjes langer duorje as dat de klok op it digiboerd talit, kin it wurd ‘SKOFT’ ynfolle wurde foar 5 
minuten ekstra tiid. Dat koadewurd kin ûnbeheind ynset wurde.

Neidat in spultsje klear is, kriget it groepke ien fan de sluven dy’t de bern nedich hawwe foar de oplossing.

TIP: lis de sluven fan tefoaren by de spultsjes yn ’e buert, sa krije alle groepkes deselde letters by deselde 
spultsjes en is it wis dat se alle letters krije dy’t se nedich hawwe.

It programma
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De letters E L P E en de sifers 1 o/m 5 wurde fertsjinne by de spultsjes 1 o/m 9. De H kinne de bern fertsjinje 
by spultsje 11.

Spul 1: de learlingen meitsje in oantal puzels en helpe elkoar.

Spul 2: de learlingen plakke mei-inoar ien hûs mei skilderstape op ’e grûn.

Spul 3: de learlingen meitsje in wurkblêd fan in sifertekening.

Spul 4: de learlingen sykje foarwerpen dy’t magnetysk binne.

Spul 5: de learlingen krûpe troch it spinreach fan begjin oant ein.

Spul 6: de learlingen sykje mei-inoar de 10 ferstopkaartsjes oan ’e hân fan hints.

Spul 7: de learlingen riede/fiele wat der ûnder it kleed leit. Lis alle foarwerpen yn it sicht, lit ien fan de bern 
him/har omdraaie en lit twa foarwerpen ûnder it kleed ferstopje, lit it bern har/him dan wer omdraaie en 
riede/fiele wat der ûnder it kleed leit. Soargje dat alle bern oan bar komme.

Spul 8: de learlingen hingje mei-inoar de klean oan de waskline.

Spul 9: de learlingen litte de autokes fan de selsmakke glydbaan (plankje/bankje) ôfglydzje (yn it tobke/
bak).

TIP: lit de groepkes der sels foar soargje dat de spultsjes alle kearen wer klearlizze foar it folgjende groepke!

Spul 10: lit de learlingen alle sifers op de goede folchoarder lizze en dêrnei de letters op de sifers lizze dy’t 
op deselde kleur printe binne. As it goed is, ûntdekke se dat se allegearre de earste letter misse. Dy letter 
kinne se by de lêste opdracht fertsjinje.

Rop alle learlingen byinoar en lit se de folgjende opdracht mei de hiele groep útfiere.

Spul 11: de learlingen geane mei de hiele groep fan grut nei lyts stean. Om dat goed dwaan te kinnen, 
moatte se inoar mjitte. Dêrnei geane se yn in lange rige stean en stappe se ien foar ien troch de hoepel. 
Wa’t troch de hoepel stapt is, giet dêrnei fuortdaliks op syn/har eigen stuoltsje yn de rûnte sitten.

De útkomst(en)
Yn groep 1, 2 en 3: HELPE
Yn groep 4 en 5: SKOALBERN
Yn groep 6, 7 en 8: IENSUM

De opdrachten
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Ofsluting
As alle bern wer klear sitte, is it saak om de boel koart ôf te sluten. Hear oft alles slagge is, oft de bern it 
leuk fûnen en watfoar letters se fertsjinne hawwe. Miskien binne der sels bern dy’t al betocht hawwe wat 
it koadewurd is. Lis fan ien groepke de samling fan sifers (1 o/m 5) en letters (E L P E) midden yn ’e rûnte en 
soargje dat se foar elkenien sichtber binne. Lit ien fan de learlingen alle sifers op de goede folchoarder lizze 
en in oare learling dêrnei de letters op de sifers lizze dy’t op deselde kleur printe binne.

No’t ek it lêste spultsje dêrmei goed útfierd is, kin de lêste slúf iepenmakke wurde en de letter (H) op it sifer 
1 lein wurde. De learlingen kinne it wurd besykje te lêzen en dêrnei kin it koadewurd (HELPE) troch ien fan 
de learlingen ynfolle wurde op it digiboerd.

Nei it ynfoljen fan it koadewurd start de ôfslutende fideo. (0:31 seconden)
Anno N. seit: “Jimme tochten dat it slagge wie, no is it digiboerd beskikber, mar der is in nije koade aktivear-
re. As jimme moarn bûten boartsje wolle, moatte jimme wer in hiele rist puzels oplosse.”
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SIFERTEKENING
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SIFERTEKENING
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SIFERTEKENING
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SIFERTEKENING
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Maitiid: Knip de kaartsjes út

FERSTOPKAARTSJES
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Maitiid: Knip de kaartsjes út

FERSTOPKAARTSJES
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Tiid en opbou
De fideo’s: De earste fideo duorret 0:46 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 0:24 min.
Neidat jimme mei-inoar de yntroduksjefideo besjoen hawwe, kinne de bern yn groepkes de spultsjes 
dwaan (net elk groepke hoecht alle spultsjes te dwaan). Nei elk spultsje krije de bern in slúf. Alle útkomsten 
fan de opdrachten byinoar liede ta de koade. Nei it ynfieren fan de koade start de einfideo fan dei 2, wurdt 
dizze dei ôfsletten en wurdt in earste oanset jûn foar de tredde dei.

Tarieding
Wat hast nedich:
•  Ien of meardere helpers per groep/bou
•  Foar elke helper in wite pet
•  Per groepke learlingen 8 sluven mei yn elke slúf ien letter fan de koade “O P S L E T T E N” en op de  

 slúf in sifer skreaun fan 1 o/m 8, ôfhinklik fan de letter yn de slúf.
•  In útdraai fan it wurkblêd Kwisfragen
•  In útdraai fan it wurkblêd Deistige aktiviteiten
•  In útdraai fan it wurkblêd Aaien (foar alle bern op syn minst 1 eksimplaar)
•  In útdraai fan it wurkblêd Skaad (foar alle bern op syn minst 1 eksimplaar)
•  Papier, teken- en skriuwmateriaal (Ekstra papier om fleantúchjes te meitsjen)
•  Grut papier mei in gat deryn om de fleantúchjes troch te goaien

Wat moat der barre foardat de learlingen yn de klasse binne?
•  Stuollen yn in rûnte klearsette
•  Bûtenboartersguod (en eventueel tablets/laptops) yn ferstopplak sette en ferstopplak fergrendelje. 

 Op elke skoalle kin in oar ferstopplak geskikt wêze. Tink bygelyks oan in kast yn it lokaal, in kast foar  
 de tablets/laptops, it magazyn op ’e gong. Wichtich is dat it ferstopplak ôf te sluten is mei in kaai. Is  
 sa’n plak der net? Dan kin in hingslot foar de oplossing soargje.

•  Kaai achter de klok ferstopje.
•  Wurkblêd Kwisfragen klearlizze
•  Wurkblêden Aaien en tekenmateriaal klearlizze
•  Wurkblêden Skaad en kleurpotleaden klearlizze
•  Wurkblêd Deistige aktiviteiten útknippe en klearlizze
•  It grutte papier mei it gat deryn ophingje yn bygelyks in doariepening
•  De sluven mei de sifers en letters lizze yn ’e buert fan de spultsjes.
•  Applikaasje klearsette, tink om it ynstellen fan de goede groep én dei! www.annon.frl/start

TIP: de spultsjes binne hiel geskikt om yn ferskillende hoeken dien te wurden.

TIP: de spultsjes komme better út ’e ferve as der foar elk spultsje genôch romte is. Miskien is de gong te 
brûken, of kin (by moai waar) in part fan de spultsjes bûten plakfine.

TIP: nim mei-inoar (learkrêft en helper) de opdrachten globaal troch, besjoch de fideo én printsje de 
einoplossing yn, sadat jimme de bern – as dat nedich is − bystjoere kinne. Stim fan tefoaren ek goed ôf wat-
foar rol wa krekt hat en wat wa fertelt oan de bern.

DEI 2
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Starten fan de fideo
As de bern yn ’e rûnte sitte, kin ferteld wurde dat de folgjende fideo klearstiet en kin de fideo ôfspile 
wurde.
Anno N. fertelt oer syn ferline op de basisskoalle en dat er noait mei de skelters mocht. Net ien fan de bern 
naam it foar him op. Om oaren ek fiele te litten hoe ferfelend dat is, hat hy hjoed al it bûtenboartersguod 
achter slot en grendel setten. Ek sit it digiboerd wer op slot. De bern kinne troch goed mei-inoar gear te 
wurkjen it digiboerd én it boartersguod wer beskikber meitsje! Fansels helpe de wite petten hjoed ek wer 
mei.
Lingte fideo: 0.46 sec. 

Sitewaasje beprate yn de klasse
As de fideo fertoand is, is it goed om mei de learlingen te bepraten wat der bard is. Meitsje dat net te swier 
en lis de fokus benammen op it spul; mei-inoar kinne jimme it koadewurd fine om it digiboerd wer goed te 
krijen!

Mei-inoar, net allinne!
Omdat der safolle spultsjes klearlizze, is it goed om de klasse op te dielen yn meardere groepkes fan 4/5 
bern it groepke. Hâld by de gearstalling fan de groepkes rekken mei de leeftiid fan de bern, mingde groepen 
soe it bêste wurkje moatte.

Alle learlingen sille mei harren groepke njoggen spultsjes dwaan en dêrnei as folsleine groep ien ôfslutend 
spul. It resultaat fan de spultsjes is net altyd like belangryk, wol dat se goed har bêst dogge en it leafst ek 
mei-inoar gearwurkje (hoewol’t dat somtiden dreech is foar dizze leeftiid). Ofhinklik fan it entûsjasme fan 
de bern foar in spultsje kin it spultsje langer of koarter duorje. De helper/learkrêft moat sels ynskatte wan-
near’t in groepke wikselje moat fan spultsje.

TIP: as de spultsjes langer duorje as dat de klok op it digiboerd talit, kin it wurd ‘SKOFT’ ynfolle wurde foar 5 
minuten ekstra tiid. Dat koadewurd kin ûnbeheind ynset wurde.

Neidat in spultsje klear is, kriget it groepke ien fan de sluven dy’t de bern nedich hawwe foar de oplossing.

TIP: lis de sluven fan tefoaren by de spultsjes yn ’e buert, sa krije alle groepkes deselde letters by deselde 
spultsjes en is it wis dat se alle letters krije dy’t se nedich hawwe.

It programma
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De opdrachten

De letters P S L E T T E N wurde fertsjinne by de spultsjes 1 o/m 8. De O kinne de bern fertsjinje by spultsje 
10.

Spul 1: de learlingen jouwe antwurd op de kwisfragen; de helper of de learkrêft lêst de fragen foar.

Spul 2: de learlingen skriuwe elk in letter op papier, kieze dêrnei mei-inoar ien letter út en besykje dy 
mei-inoar op ’e grûn mei harren lichem te foarmjen.

Spul 3: de learlingen fersiere allegearre in aai (of in fergelykber foarwerp passend by it tema yn de klasse).

Spul 4: de learlingen ferbine ferskillende tekeningen mei it dêrby passende skaad.

Spul 5: de learlingen byldzje om bar in deistige aktiviteit út en de oare learlingen út it groepke besykje te 
rieden watfoar aktiviteit útbylde wurdt. Learlingen witte oan ’e hân fan de kaartsjes fan wurkblêd Deistige 
aktiviteiten watfoar aktiviteit sy útbyldzje moatte.

Spul 6: de learlingen mjitte de lingte en de breedte fan it lokaal, de kast(en) en oare nijsgjirrige saken. Se 
meitsje gebrûk fan it eigen liif om te mjitten, se kinne de stappen telle, of de earm brûke om te sjen hoe 
lang of breed it foarwerp is.

Spul 7: de learlingen telle as groepke sa fier as se kinne. Om bar neame se it folgjende sifer.

Spul 8: de learlingen meitsje in fleantúchje fan papier en goaie dat troch it gat yn it grutte papier.

TIP: lit de groepkes der sels foar soargje dat de spultsjes alle kearen wer klearlizze foar it folgjende groepke!

Spul 9: lit de learlingen alle sifers op de goede folchoarder lizze en lit se dêrnei de letters op de sifers lizze 
dy’t op deselde kleur printe binne. As it goed is, ûntdekke se dat se allegearre de earste letter misse. Dy 
letter kinne se by de lêste opdracht fertsjinje.

Rop alle learlingen byinoar en lit se de folgjende opdracht mei de hiele groep útfiere:
Spul 10: de learlingen geane mei de hiele groep fan grut nei lyts stean (of yn groepkes mei deselde kleur 
klean, as ôfwikseling fan dei 1). Om dat goed dwaan te kinnen, moatte se inoar mjitte. Dêrnei geane se yn 
in lange rige stean en stappe se ien foar ien troch de hoepel. Wa’t troch de hoepel stapt is, giet dêrnei fuo-
rtdaliks op syn/har eigen stuoltsje yn de rûnte sitten.

De útkomst(en)
Yn groep 1 en 2: OPSLETTEN
Yn groep 3, 4 en 5: DIREKTEUR
Yn groep 6, 7 en 8: MEI-INOAR
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Ofsluting
As alle bern wer klear sitte, is it saak om de boel koart ôf te sluten. Hear oft alles slagge is, oft de bern it 
leuk fûnen en watfoar letters se fertsjinne hawwe. Miskien binne der sels bern dy’t al betocht hawwe wat it 
koadewurd is. Lis fan ien groepke de letters achterinoar, midden yn ’e rûnte, en soargje dat se foar elkenien 
sichtber binne. Beneam mei-inoar alle letters en lit ien fan de learlingen dêrnei de letters/it koadewurd 
(OPSLETTEN) ynfolje op it digiboerd.

Nei it ynfoljen fan it koadewurd start de ôfslutende fideo. (0:46 sec.)
Anno fynt it knap dat de learlingen alles oplost hawwe en sa goed mei-inoar boartsje. Dêrnei fertelt hy dat 
se moarn in dûbeld slot kreakje moatte.
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Antwurden:
Kealtsje, Fleane, Appel, Blau, Leeuwenkoning, Frozen, Anna, Rûp, IIs, Sliepe

1. Hoe hjit de lytse poppe fan in ko?

2. Wat kin Dombo mei syn grutte earen?

3. Watfoar yt Sniewytsje wêrtrocht sy fergiftige wurd?

4. Watfoar kleur hat de jurk fan Assepoester?

5. Wa is Simba?

6. Yn watfoar film spilet Elsa?

7. Hoe hjit it suske fan Elsa?

8. Wat is in flinter foardat it in flinter is?

9. Wat wurdt wetter as it hiel kâld is?

10. Wat dochst op bêd ast hiel wurch bist?

KWISFRAGEN

Fragen foar de UB/ beukers:
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SKAAD
lûk in line

A3
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SKAAD
lûk in line
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SKAAD
lûk in line

24
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SKAAD
lûk in line

25



Toskpoetse

Bôle smarre

Mei de bal goaie Blokken steapelje

Sliepe

Drinke

DEISTIGE AKTIVITEITEN
Knip de kaartsjes út
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Op ’e trep rinne Fuotbalje

Wat fan in hege 
planke pakke

Blommen plukke

Tee yn in 
kopke jitte

In hoed/pet op de 
holle sette

DEISTIGE AKTIVITEITEN
Knip de kaartsjes út
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Tiid en opbou
Dei 3 sil foar de hiele skoalle ûngefear 1 oere duorje.
It liket derop dat dei 3 folle langer duorje sil as de oare dagen. De klok yn de fideo jout nammentlik 90 
minuten oan, mar de tiid rint twa kear sa rap én der binne meardere slotten te kreakjen! Nei 45 min. is de 
tiid dan ek foarby en hooplik binne jimme dan fan alle problemen ôf. Om ta in goed ein ta kommen, sille 
alle learlingen fan de hiele skoalle gearwurkje moatte. Dat sil hjir en dêr foar gaos soargje, mar folgje it 
programma stap foar stap en jou de learlingen de romte, dan komt it grif goed. Wol is it fan belang dat de 
helpers en de learkrêften de bern helpe, stjoere en hjir en dêr oanwizingen jouwe. Nim it programma dan 
ek goed mei it team troch!

Tarieding
Wat hast nedich?
• Ien of meardere helpers per groep/bou
• Foar elke helper in wite pet

• In lyts hokje of keammerke yn it skoalgebou of op it plein. It keammerke soe eins fan binnen op slot 
kinne moatte.

• In kaai (echt of suggestyf)
• In telefoan of fototastel

• In útdraai fan it wurkblêd ‘ynstruksjes direkteur’
• Ien of meardere útdraaien fan de poster
• In útdraai fan de listen mei postkoades
• In útdraai fan de wurkblêden ‘hints’ foar yn ’e klasse
• Sluven om de hints yn d’e klasse te ferstopjen
• ‘klaar-werk’ foar stap 6

Wat moat der barre foardat de learlingen yn de klasse binne?
• De direkteur moat mei it wurkblêd ‘ynstruksjes direkteur’ en de postkoadelisten opsletten wurde yn  

‘in lyts hokje’.
• De poster(s) moat(te) (leafst op ferskate plakken) om it sintrale plak hinne ophongen wurde.
• De hints moatte yn de sluven ferstoppe wurde yn de klassen (elke klasse ien oanwizing!).

• Applikaasje klearsette, tink om it ynstellen fan de goede groep én dei! www.annon.frl/start

TIP: Nim mei-inoar (it team fan learkrêften en helpers) de opdrachten troch, besjoch de fideo én printsje de 
(tuskentiidske) útkomsten yn, sadat jimme de bern – as dat nedich is – bystjoere kinne. Stim fan tefoaren ek 
goed ôf watfoar rol wa krekt hat en wat wa fertelt oan de bern.

DEI 3
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It programma

Spul 1:
Set de koadewurden fan alle dagen (én alle klassen!) yn de goede folchoarder (yn ‘e eigen klasse).

Spul 2:
 a. Lit fan eltse klasse twa bern op syk gean nei de direkteur en by de direkteur freegje oft hy/sy wit  

 wat dêrnei barre moat. De boadskip en de bypassende opdracht ferteld elk duo oan de learlingen  
 yn de eigen klasse.

 b. Lit de âldste bern fan de skoalle de oare learlingen sammelje (21 groepkes foar de hiele skoalle dy’t  
 yn it foar yndield binne). Alle groepkes ien foar ien by de doar fan de direkteur lâns (hâld de goede  
 folchoarder oan!) foar oanwizingen dy’t se fan de direkteur krije

 c. Elk groepke dy’t in oanwizing fan de direkteur krigen hat, giet nei ien fan de posters. Oan ’e hân fan  
 de oanwizing  op de poster fine se in letter, dy’t se mei-inoar útbyldzje mei harren liif op de grûn.

Spul 3:
 a. De letters dy’t de groepkes meitsje wurde op folchoarder op de foto setten en nei de direkteur   

 stjoerd. As de direkteur alle 21 letters hat, kin hy/sy ûntsnappe en de list mei postkoades oan de âld 
 ste bern fan skoalle meijaan.

 b. Alle bern geane nei de eigen klasse en sykje oanwizingen yn de klasse.
 c. Yn alle klassen wurde oan de hân fan de oanwizingen, de ferkearde postkoades trochstreke.      

      De postrinners (2 per klasse) bringe de list hieltyd ien klasse leger. Se gean troch oant ek de jongste  
 learlingen harren oanwizing ferwurke hawwe op de listen. Sa bliuwt der ien postkoade oer.   
 De postkoade/it koadewurd  wurdt earst yn de jongste klasse ynfolle op it digiboerd, dêrnei geane  
 de postrinners (útsein dy fan de jongste klasse) nei de folgjende klasse (ien heger) en ek dêr folje  
 se de goede postkoade/it koadewurd yn. De twa postrinners fan dy klasse bliuwe yn eigen lokaal en  
 de oare gean wer in klasse heger, oant elke klasse it goede koadewurd ynfolle hat.

Starten fan de fideo
As de bern op harren plak sitte, kin de fideo start wurde.
Anno N. is net bliid en ek wol wat frustrearre. Al twa dagen binne de learlingen him te tûk ôf, dêrom makket 
hy it ditkear noch dreger. De tiid giet ekstra rap én der binne twa slotten te kreakjen. Underwilens moatte 
de learlingen de direkteur ek noch fine én befrije.
Lingte fideo groep 6, 7 en 8: earste fideo 2.48 , ôfslutende fideo 2.01
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Spul 1: Set de koadewurden yn de goede folchoarder
As earste moatte yn alle klassen de koadewurden fan dei 1 en dei 2 op de goede folchoarder ynfolle wurde. 
Foar groep 1, 2 en 3 sil de learkrêft dêrby in wichtige rol spylje en wat heger de klassen, wat mear as de 
bern de puzel én de oplossing sels sjogge.

Utkomst spul 1:
De [direkteur] sit [iensum] en allinnich [opsletten] yn in lyts hokje en de [skoalbern] kinne [mei-inoar] 
[helpe].

TIP: De oplossing is tagelyk ek in hint foar de folgjende opdracht. Druk net te gau op ‘kontrolearje’ of op de 
entertoets, mar lês goed mei-inoar wat der stiet én bepraat wat dat krekt betsjut. Anno N. lit nammentlik 
oeral oanwizingen achter!

Nei it ynfoljen fan de earste puzel ferskynt it bekende skerm dêr’t wer ien koadewurd ynfolle wurde moat. 
Foar dat koadewurd is it fan belang dat de learlingen de direkteur fine. Anno N. hat de direkteur fansels 
opsletten yn in lyts hokje yn of om skoalle.

Spul 2A: Op syk nei de direkteur 
Bepraat (koart) yn de klasse op watfoar plak de direkteur sitte kin en lit dan fan elke klasse twa bern sykje 
en by de direkteur freegje oft hy/sy wit wat dêrnei barre moat. Sa bliuwt it spul oersichtlik. Fansels moatte 
dy ‘postrinners’ sa rap mooglik weromkomme as sy mear ynformaasje hawwe!

De direkteur sit achter in sletten doar en kin de ‘postrinners’ noch krekt ynformearje. 
De direkteur is Anno N. nammentlik op it spoar en wol de ynformaasje sa gau mooglik trochjaan oan de 
plysje. It liket derop dat Anno N. dat trochhân hat en de direkteur dêrom opsletten hat.
Foar no is it wichtich dat de kaai fûn wurdt en de direkteur sa wer nei bûten kin. Ek dêr hat de direkteur 
hints foar, mar hy/sy wit net krekt wat dy hints betsjutte, hooplik kinne de learlingen dêrby helpe. Earst 
moatte der 21 groepkes makke wurde. De âldste bern fan de skoalle hawwe de lieding en sammelje de oare 
learlingen, sadat der 21 groepkes makke wurde kinne. Dêrnei moatte alle groepkes ien foar ien by de doar 
fan de direkteur lâns.
Neidat de direkteur de wichtichste ynformaasje ferteld hat, kinne de ‘postrinners’ wer nei de eigen klasse 
en de ynformaasje diele mei de eigen klasse.

TIP: Hâld de ynformaasje beheind en lit bgl. de helper en/of de learkrêft ek in part fertelle, dan krije alle 
learlingen it ferhaal goed mei. Meitsje it ek net té spannend, sadat ek de jongste bern wille oan dit 
aventoer belibje; úteinlik binne ek sy de helden dy’t de direkteur én de skoalle rêde! 

TIP: By lytse skoallen kinne groepkes ek meardere letters krije, sa binne der minder groepkes nedich. It 
wichtichste is fansels dat alle 21 letters fûn wurde.

De opdrachten
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Spul 2B: Yn groepkes troch de skoalle 
Wannear’t de learlingen werom binne yn de eigen klasse, kin de helper en/of de learkrêft alle learlingen fan 
de âldste klasse ien foar ien in listke mei nammen oerlangje. De âldste learlingen moatte de learlingen fan 
harren groepke no sammelje. As in groepke kompleet is, geane de learlingen fan dat groepke mei-inoar nei 
it lytse keammerke dêr’t de direkteur opsletten sit. De direkteur jout de groepkes (op folchoarder!) troch 
de doar de oanwizingen troch lykas beskreaun by wurkblêd ‘ynstruksjes direkteur’.

TIP: Soargje der dêrby foar dat der foldwaande tiid sit tusken de âldste learlingen dy’t de klasse útgeane. 
Sa bliuwt it by de doar fan it lytse hokje it meast oersichtlik.

TIP: Meitsje fan tefoaren ôfspraken yn it team (helpers en learkrêften) wa’t wêr op de gongen stiet om de 
learlingen in bytsje te begelieden.

As in groepke de oanwizing fan de direkteur krigen hat, sjogge de groepsleden mei-inoar by de poster dy’t 
(op meardere plakken) sintraal yn skoalle hinget. Oan ’e hân fan de oanwizing fine se in letter. As se witte 
watfoar letter dat is, geane se nei in mienskiplik plak yn skoalle (de mienskipsromte, de biblioteek, of by 
moai waar it skoalplein).
Miskien kin Anno N. jimme wol ôflústerje. De letters gewoan nei de direkteur roppe, is dan miskien ek wol 
net handich. Miskien dat jimme se útbyldzje kinne en dan de foto’s nei de direkteur stjoere kinne.

Spul 2C: Mei-inoar letters foarmje
Op it mienskiplike plak geane de bern op ’e grûn lizzen om as groepke de ‘eigen’ letter mei harren liif te 
meitsjen. Elke letter wurdt troch ien fan de helpers/learkrêften op ’e foto setten en op folchoarder nei de 
direkteur stjoerd.

Utkomst 2:
DE KAAI LEIT BOPPE DE DOAR
(dizze útkomst is allinne om de kaai te finen en hoecht net op it digiboerd brûkt te wurden)

TIP: Hâld de tiid op de skermen yn ’e klasse yn ’e gaten. Giet it te hurd, folje dan it koadewurd ‘skoft’ yn, 
wylst de learlingen dwaande binne mei de opdrachten, foar ekstra tiid. Dat koadewurd kin sa faak ynfolle 
wurde as nedich is en smyt alle kearen 5 minuten ekstra tiid op.

Spul 3A: De direkteur is ûntsnapt!
As de lêste letter trochstjoerd is, kin de direkteur út it lytse hokje ûntsnappe en de list mei postkoades by 
de learlingen besoargje.
De list mei postkoades is wat de direkteur fûn hat. Op ien fan dy postkoades sit Anno N. grif opsletten. Wêr’t 
dat krekt is, is noch net dúdlik ... der binne ek safolle postkoades! Hooplik is der yn alle klassen in oanwizing 
te finen, sadat de list hieltyd koarter wurdt.
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Spul 3B: Op syk nei hints foar de list mei postkoades 
Alle learlingen geane nei de eigen klasse en de âldste learlingen krije de list mei nei harren klasse, om dêr 
op syk te gean nei de earste oanwizing. Hawwe se dy fûn? Dan wurde alle ferkearde postkoades fan de 
listen ôfstreke en bringe de postrinners de list ien klasse leger. Ek dêr geane se op syk nei in oanwizing, 
streekje se de ferkearde postkoades troch en dêrnei bringe har postrinners, mei help fan de âldste 
postrinners, de list wer in klasse leger. Dat giet sa troch oant ek de jongste learlingen har oanwizing 
ferwurke hawwe op de listen.

TIP: By lytse skoallen kinne der meardere oanwizingen ferstoppe wêze yn de klasse.

TIP: Soargje foar foldwaande leuke, lytse aktiviteiten, of ‘klaar-werk’ foar de learlingen dy’t yn de klasse 
achterbliuwe. It kin bêst wol efkes duorje foardat de postrinners werom binne yn ’e klasse mei it goede 
antwurd.

Spul 3C: Einliks frij!
As alle ferkearde postkoades trochstreke binne, dan bliuwt der ien postkoade oer. Dat koadewurd kin (earst 
yn de jongste groep) ynfolle wurde op it digiboerd en hooplik kin de plysje Anno N. dan wer fêstsette

Utkomst spul 3: 
8911DH3
Dat is it lêste koadewurd foar it digiboerd. It is jimme slagge, toppers!

Ofsluting
Nei it ynfoljen fan it goede koadewurd start de ôfslutende fideo:
Anno N. sjocht yn dat wraak net de oplossing is en gearwurking liedt ta frijheid. Dêrnei wurdt hy troch de 
plysje ynrekkene en ôffierd yn de plysje-auto. Mei tank oan de bern is de driging foarby en binne de skoallen 
ferlost fan dizze frjemde sitewaasje. Alles sil wer gean sa’t it earder gong...of binne de bern sels ek mear te 
witten kommen oer gearwurking en freonskip?

TIP: Nim efkes de tiid foar in petear mei de bern om alles goed ôf te sluten.

TIP: Foar de learlingen fan de boppebou is it achtergrûnferhaal fan Anno N. ek tige nijsgjirrich foar de 
ôfsluting en in ferfolch op it projekt. Yn it ferhaal lêze jimme oer syn ferline mei pesterijen en hoe’t hy dêr 
miskien ek mei omgean kinnen hie. Sjoch op www.annon.frl wêr’t syn ferhaal te finen is.

TIP: Lit de learlingen ek ris op ynternet sykje wêr’t dy postkoade krekt nei ta liedt. Dêr fine jimme ûnder 
oaren de moaiste (berne)boeken. Wy hjitte jimme dan ek fan herten wolkom.
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ynstrukjes direkteur

1 ORANJE BEAM D

2 GIELE HOODY E

3 READE BAL K

4 PEARS HÚS A

5 READE SKOALLE A

6 GIELE PLYSJE-AUTO I

7 BLAUWE HOODY L

8 GRIENE BEAM E

9 PEARSE LAPTOP I

10 SWARTE FABRYK T

11 SWARTE BEAM B

12 WITE PLYSJE-AUTO O

13 GIELE FABRYK P

14 WITE HOODY P

15 READ HÚS E

16 BLAUWE PLYSJE-AUTO D

17 SWARTE SKOALLE E

18 ORANJE LAPTOP D

19 GRIENE BAL O

20 BLAUWE BEAM A

21 SWARTE BAL R
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Soart Postkoade Nûmer

 8911 DA 1

 8911 DA 2

 8911 DA 3

 8911 DA 4

 8911 DA 5

 911 DB 1

 8911 DB 2

 8911 DB 3

 8911 DB 4

 8911 DB 5

 8911 DC 1

 8911 DC 2

 8911 DC 3

 8911 DC 4

 8911 DC 5

 8911 DD 1

 8911 DD 2

 8911 DD 3

 8911 DD 4

 8911 DD 5

 8911 DE 1

 8911 DE 2

 8911 DE 3

 8911 DE 4

 8911 DE 5

 8911 DF 1

 8911 DF 2

 8911 DF 3

 8911 DF 4

 8911 DF 5

 8911 DG 1

 8911 DG 2

 8911 DG 3

 8911 DG 4

 8911 DG 5

 8911 DH 1

 8911 DH 2

 8911 DH 3

 8911 DH 4

 8911 DH 5

 8911 DI 1

 8911 DI 2

 8911 DI 3

 8911 DI 4

 8911 DI 5

 8911 DJ 1

 8911 DJ 2

 8911 DJ 3

 8911 DJ 4

 8911 DJ 5

 8911 DK 1

 8911 DK 2

 8911 DK 3

 8911 DK 4

 8911 DK 5

Soart Postkoade Nûmer

 8901 DA 1

 8901 DA 2

 8901 DA 3

 8901 DA 4

 8901 DA 5

 8901 DB 1

 8901 DB 2

 8901 DB 3

 8901 DB 4

 8901 DB 5

 8901 DC 1

 8901 DC 2

 8901 DC 3

 8901 DC 4

 8901 DC 5

 8901 DD 1

 8901 DD 2

 8901 DD 3

 8901 DD 4

 8901 DD 5

 8901 DE 1

 8901 DE 2

 8901 DE 3

 8901 DE 4

 8901 DE 5

 8901 DF 1

 8901 DF 2

 8901 DF 3

 8901 DF 4

 8901 DF 5

 8901 DG 1

 8901 DG 2

 8901 DG 3

 8901 DG 4

 8901 DG 5

 8901 DH 1

 8901 DH 2

 8901 DH 3

 8901 DH 4

 8901 DH 5

 8901 DI 1

 8901 DI 2

 8901 DI 3

 8901 DI 4

 8901 DI 5

 8901 DJ 1

 8901 DJ 2

 8901 DJ 3

 8901 DJ 4

 8901 DJ 5

 8901 DK 1

 8901 DK 2

 8901 DK 3

 8901 DK 4

 8901 DK 5

POSTKOAdELIST
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     8 . . .  . .  .   Gr. 8

     . 9 . .  . .  .   Gr. 7

     . . 1 .  . .  .   Gr. 6

     . . . 1  . .  .   Gr. 5

     . . . .  D .  .   Gr. 4

     . . . .  . H  .   Gr. 3

     . . . .  . .  3   Gr. 2
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hints foar de postkoades



hints foar de postkoades (groep 1, 2)



WURKBLÊd



© 2020, Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert

Anno N. fersus skoalbern is in projekt fan:
Afûk yn gearwurking mei Cedin, Fers, Friesland Boeit, Grendel, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Stichting Jij 
bent het waard, Stichting Lezen en ROC Friesland College

Nei in idee fan: 
Fokke Jagersma, Halbe-Piter Claus en Wieger van Keulen

Ynspirearre troch: 
Theo van Zuijlen

Akteurs:
Anno Niem troch Romke Gabe Draaijer
Janna Jet Jeuzel troch Lysbeth Welling 
frou Knyp troch Araliya Bosma
hear Beet troch Sjoerd Blom
Marijke Ramkos troch Sjoukje Minkema

It projekt is fierder realisearre yn gearwurking mei:
Jan Augenbroe, Stephan Berger, Anna Marije Bloem, Anne de Boer, Engelien Bouwman, Timo Brinkman, 
Maarten Bruining, Halbe Piter Claus, Gonny van Daalen, Tjitske van Dijk, Jan Douwes, Miloeska Fennema, 
Jan Kees Geersing, Annetol Griskov, Ilona Heins, Ben de Jager, Fokke Jagersma, Wieger van Keulen, Bart 
Kingma, Barbara Kobus, Julian Lankhorst, Marja van der Leij, Ismaël Lotz, Elske Roorda, Berber van Oyen, 
Gertrud Palstra, Janjelle Ringnalda, Jeffry Schoppen, Ytsje Steen, Jantsje Stienstra, Gerla Stork, Erwin Terp-
stra, Frans Tigchelaar, Linze Valk, Tsjikke van der Veen, Jolanda Verhoef, Michel Visser, Justin van Vliet, Sas-
kia Wagenvoort, Simon de Wilde, Roos Wolters, Eelko Zandberg, Shanna Zagt en meiwurkers en learlingen 
fan IKC Wiarda yn Goutum, OBS Ekke de Haan yn Hearrenfean en IBS ’t Pompeblêd yn de Westereen

en is mei mooglik makke troch: 

De útjouwer hat besocht alle rjochthawwenden foar it copyright fan de yllustraasjes yn dizze útjefte te 
berikken. Elk wa’t mient noch rjochten ûntliene te kinnen oan ôfbyldingen, kin kontakt opnimme mei de 
útjouwer.

www.afuk.frl

KOLOFON



MEI-INOAR TSJIN PESTEN


