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Foar jo leit de hantlieding foar escape(class)roomprojekt Anno N. fersus skoalbern. 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 boppebou beskreaun. De opdrachten sels binne somtiden foar de hiele 
boppebou, mar ek wol gauris útwurke op it eigen nivo fan groep 6, groep 7 en groep 8. De útwurke op-
drachten 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!

Suggestje
Dit projekt kin troch alle skoallen selsstannich útfierd wurde (eventueel fersterke mei 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!

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 dêrtroch 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 7

Kopiearblêden Dei 1      side 8 t/m 15

Hantlieding Dei 2                    side 16 t/m 19

Kopiearblêden Dei 2, nivo 1     side 20 t/m 27

Kopiearblêden Dei 2, nivo 2     side 28 t/m 37

Kopiearblêden Dei 2, nivo 3     side 38 t/m 47

Hantlieding Dei 3                    side 48 t/m 52

Kopiearblêden Dei 3      side 53 t/m 58

Kolofon
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Tiid en opbou
Dei 1 sil foar de boppebou ûngefear ien oere duorje. 
De fideo’s: De earste fideo duorret 8:17 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 1:18 min.
Neidat jimme mei-inoar de yntroduksjefideo besjoen hawwe, krije de bern fan de ‘wite pet’ in slúf mei in 
tal opdrachten. Alle útkomsten fan de opdrachten byinoar liede ta de earste helte fan in koadewurd, en nei 
it útfieren en trochstjoeren fan it dûnske krije de learlingen it twadde part fan it koadewurd. Nei it ynfie-
ren 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
• In útdraai fan alle opdrachten per klasse
• In telefoan mei kamerafunksje (om fideo op te nimmen en troch te stjoeren)
• In útdraai fan opdracht ‘Dûnske’, mei dêrop ynfolle in telefoannûmer fan immen dy’t de fideo ûnt 
 fange kin en de nije oanwizing weromstjoere kin
• In grute slúf, of grutte sluven, foar alle opdrachten
• Immen dy’t, yn de rol fanas meiwurker fan de plysje, nei it ûntfangen fan it dûnske de folgjende   
 tekst weromstjoertd nei it ûntfangen fan it dûnske:
 ‘Wy fan plysje Noard-Nederlân binne wakker grutsk op jimme! Sa’t jimme witte is Anno N.   
 ferantwurdlik foar grutte problemen op skoallen troch hiel Nederlân. Wy wolle him fansels sa gau  
 as mooglik ynrekkenje en alle help is wolkom. Om út te finen watfoar groepen dêrhjir geskikt foar  
 binne, hawwe de helpers in pear testen mei jimme útfierd. De útkomst is geweldich: jimme   
 binne skerp, lette goed op, wurkje geweldich gear en komme mei-inoar ta de goede útkomsten! Wy  
 wolle jimme help dan ek graach oannimmehawwe. Foar no krije jimme fan ús de twadde helte fan it  
 koadewurd: .....BERN.’

TIP: ien helper foar elke klasse is it meast ideaal, mar ien helper foar meardere klassen kin fansels ek. 
Foar de helper is it dan it noflikst dat der in ferdieling is fan ien helper foar de ûnderbou, ien helper foar 
de middenbou en ien helper foar de boppebou. Foar de totaalbelibbing is it ek goed dat de helper alle trije 
dagen as helper aktyf is, mar ek dat is net needsaaklik.

Wat moat der barre foardat de learlingen yn de klasse binne?
•  De helper(s) moat yn besit wêze fan de slúf/sluven mei opdrachten en raster.
•  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 einop-
lossing 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 1
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Starten fan de fideo
As alle learlingen op harren plak sitte, kin de fideo start wurde en sil it ferhaal fansels dúdlik wurde.
It lêste nijs: de gefaarlike ynternetkrimineel Anno N. is niiskrekt ûntsnapt út de finzenis. It is noch net krekt 
dúdlik wêr’t hy is en wat er fan doel is. Wol hat it ministearje dat barren as krisissituaasje beneamd, om’t 
der in direkte driging is foar basisskoallen yn Nederlân. Yn de nijsútstjoering brekt Anno N. yn. Hy yntrodu-
searret himsels en jout oan dat de skoalle hackt wurde sil. Troch dy hack kinne de learlingen gjin gebrûk 
mear meitsje fan it digiboerd. Allinne mei it goede koadewurd kinne se it digiboerd wer ûntgrendelje. Dy 
koade is yn de klasse te finen troch goed mei-inoar gear te wurkjen. Learlingen krije help fan saneamde 
helpers (te werkennen oan har witte petten), dy’t op ’en paad stjoerd binne troch it ministearje.
Lingte fideo: 8:17 minuten

Situaasje beprate yn de klasse
Oan ’e hân fan de fideo kin de situaasje yn ’e klasse bepraat wurde mei de learkrêft en de wite pet. De folgj-
ende fragen kinne dêrby helpe:
•  Wat is der krekt oan ’e hân?
•  Wêrom siet Anno N. yn de finzenis?
•  Hoe kinne wy dit oplosse?

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 wat te fertellen oer de rol fan de helper, dy’t út namme 
fan it ministearje skoallen dy’t bedrige wurde, helpe sille. Se hawwe gjin kant-en-kleare oplossingen, mar 
meastentiids wol oanwizingen, sadat de learlingen mei-inoar ta de goede oplossingen komme kinne.

Mei-inoar, net allinne!
De helper leit út dat der alderhande opdrachten klearlizze, sadat we mei-inoar in oplossing/it koadewurd 
fine foar de hack. De learlingen kinne de oplossing it bêste fine troch yn groepkes gear te wurkjen. Yn oerlis 
mei de groep sille groepkes foarme wurde, om sa yn elk groepke de eigen opdrachten útfiere te kinnen. De 
helper jout in slúf mei de opdrachten oan de groepkes en lit de opdrachten efkes foarlêze, of lêst se sels 
foar.

TIP: It moaiste is dat de learlingen de klasse sels yn 6 groepen ferdiele. Leit dat lestich yn de oanbelangjen-
de klasse, dan moat de klasse fan tefoaren yn 6 groepkes ferdield wurde.

It programma
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De opdrachten

Yn de slúf sit in miks fan de folgjende opdrachten, sadat elk groepke deselde soarte opdrachten hat, mar 
wol hieltyd in oare ynhâld. De útkomsten fan alle groepkes moatte wol kombinearre wurde, om sa mei-ino-
ar ien mienskiplike útkomst te hawwen.

Yn de klasse binne nammentlik 6 sluven ferstoppe mei elk trije opdrachten. De learlingen moatte de 
sluven fine. As in groepke learlingen in slúf fûn hat, sykje sy in plakje yn it lokaal, lêze de kaarten yn de slúf 
en wurkje har eigen opdrachten út.
Yn elke slúf sit in miks fan de ûndersteande opdrachten, sadat elk groepke deselde soarte opdrachten hat, 
mar wol mei hieltyd in oare ynhâld. De útkomsten fan alle groepkes moatte kombinearre wurde, om sa 
mei-inoar ien mienskiplike útkomst te hawwen.
De útkomsten fan de trije opdrachten fan de 6 groepkes mei-inoar foarmje in trijeletterich wurd. 
Dat trijeletterige wurd foarmet it earste part fan it koadewurd. Hoe’t se it twadde part fertsjinje kinne, stiet 
beskreaun by ‘Dûnsje foar it twadde part fan it koadewurd’.

It earste part fan it koadewurd
Dobbelje foar de 1e letter
Alle groepkes moatte sjen watfoar sifer der út harren dobbelspul komt. Alle útkomsten byinoar opteld 
foarmje in sifer dat symboal stiet foar in letter fan it alfabet.
De útkomsten:   8   17   11   15   17   3
De tredde letter fan it koadewurd is de njoggende letter fan it alfabet (i)

Tûk rekkenje foar de 2e letter
Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke en it fraachteken ynfolje? Dan witte jimme ek wat de 2e letter 
is, want alle útkomsten byinoar opteld foarmje in sifer dat symboal stiet foar in letter fan it alfabet.
De útkomsten:   1   0   0   1   2   1
De tredde letter fan it koadewurd is de fiifde letter fan it alfabet (e)

Puzelje foar de 3e letter
Alle groepkes streekje de wurden yn de puzel fuort. De letters dy’t oerbliuwe, foarmje in wurd en dêrmei in 
sifer. Dat sifer stiet symboal foar in letter fan it alfabet.
De útkomsten:   0   3   1   4   2   4
De tredde letter fan it koadewurd is de 14e letter fan it alfabet (n)

Dûnsje foar it twadde part fan it koadewurd
De twadde helte fan it koadewurd fine jimme troch de folgjende opdracht út te fieren.
•  Watfoar dûnske die Anno N. doe’t hy ûntsnappe woe?
•  Oefenje it dûnske mei de hiele klasse en nim in fideo op fan it einresultaat.
•  Stjoer de namme fan it dûnske op nei it yn te foljen nûmer of mailadres      

 fan bygelyks in kollega of âlder.
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Anno N. stekt de sipiers by syn ûntsnapping de gek oan mei de Floss. As de learlingen goed opletten haw-
we, witte se hoe’t it dûnske hjit, mar ek hoe’t it dûnske giet. Lit ien of meardere bern it dûnske foardwaan. 
Oefenje dêrnei mei-inoar en nim it einresultaat op fideo op. De fideo stjoere jimme fia WhatsApp, de mail 
of in oare tsjinst nei in kollega of âlder dy’t mei yn it komplot sit en ûndersteand berjocht as antwurd wer-
omstjoert. 

LET OP: tink derom datst allinne bern yn byld bringst wêrfan’t de âlders/fersoargers tastimming jûn hawwe 
oan skoalle om foto’s en fideo’s fan te dielen fia sosjale media! As der gjin fideo ferspraat wurde kin, dan 
folstiet it koadewurd ‘Floss’. De fideo kin dan wol opnommen wurde, mar hoecht net dield te wurden fia 
WhatsApp.

TIP: it is foar de âlders fansels aardich om de opname sjen te kinnen yn in skoalapp lykas Social Schools.

As reaksje op de fideo komt de oanbelangjende kollega of âlder mei in berjocht út namme fan de plysje:
‘Wy fan plysje Noard-Nederlân binne wakker grutsk op jimme! Sa’t jimme witte is Anno N. ferantwurdlik 
foar grutte problemen op skoallen troch hiel Nederlân. Wy wolle him fansels sa gau mooglik ynrekkenje 
en alle help is wolkom. Om út te finen watfoar groepen dêr geskikt foar binne, hawwe de helpers in pear 
testen mei jimme útfierd. De útkomst is geweldich: jimme binne skerp, lette goed op, wurkje geweldich gear 
en komme mei-inoar ta de goede útkomsten! Wy wolle jimme help dan ek graach oannimme. Foar no krije 
jimme fan ús de twadde helte fan it koadewurd: .....SUM.’

TIP: pas de namme fan de oanbelangjende persoan yn dyn telefoan fan tefoaren (tydlik) oan as plysje No-
ard-Nederlân, sa komt it boadskip noch better en realistysker binnen.

Ekstra fraach foar ekstra tiid, eventueel yn te setten wannear’t dat nedich is:
De helper kin oanjaan dat ûntdutsen is dat der 5 minuten ekstra tiid te fertsjinjen is troch antwurd te jaan 
op de folgjende fraach: wêr is de trijekoppige flamingo ûntsnapt? Dat wie te sjen yn it nijsberjocht.
Antwurd: aquazoo

TIP: altyd tapasber foar 5 min. ekstra tiid: skoft

Utkomst
Yn groep 1 en 2 en 3: HELPE
Yn groep 4 en 5: SKOALBERN
Yn groep 6, 7 en 8: IENSUM

Ofsluting
Nei it ynfoljen fan it goede koadewurd start de ôfslutende fideo. (1:18 minuten)
Anno N. baalt as in stekker, alwer binne de learlingen him te tûk ôf. Mar mei it ynfoljen fan it koadewurd 
hawwe jim ek in nij slot aktivearre ... twa kear winne betsjut diskear ek ... twa kear op slot, moarn moatte 
de learlingen ekstra goed gearwurkje om alles wer te befrijen!
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De groepsopdrachten

Yn de klasse binne 6 sluven ferstoppe, mei elk trije opdrachten. Fyn de sluven en as dyn groepke in slúf fûn hat, sykje jim-
me in plakje en wurkje jimme de opdrachten út. Alle útkomsten fan de 6 groepkes kombinearre foarmje in trijeletterich 

wurd. Dat trijeletterige wurd foarmet it earste part fan it koadewurd.

Folje it wiskundige patroan mei de útkomsten fan de dobbelstiennen en ûntdek de 1e letter.

De twadde helte fan it koadewurd fine jimme troch de folgjende opdracht út te fieren.
    1. Watfoar dûnske die Anno N. doe’t hy ûntsnappe woe?
    2. Oefenje it dûnske mei de hiele klasse en nim in fideo op fan it einresultaat.
    3. Stjoer de namme fan it dûnske op nei ...........................................................
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Groep Read

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it wiskundich patroan de twadde en de wurdsiker de tredde. De útkomsten 

fan de wurdsiker én it wiskundich patroan moatte opteld wurde. De útkomsten jouwe oan watfoar letter fan it alfabet 
jimme brûke moatte.

Wat is de heechste skoare en hoefolle punten is dat dan?

Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke? Folje dan it fraachteken yn!

 

Streekje jimme alle wurden dy’t hjirûnder stean fuort? 
Dan ûntdekke jimme hoefolle der oerbliuwt.

DIGIBOERD | BYLD | DÛNSKE | FINZENIS | GEK | HACKT
HELPE | KOADE | KRIMINEEL | KRISIS | NIJS | PET

PLYSJE | SIPIERS | SITEWAASJE | TIID 

= 7 A

2 2 6

C 9 B

= 4 A

5 3 5

C 1 B

= 5 A

7 ? 6

C 3 B

= 4 A

3 8 9

C 2 B
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Groep Oranje

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it wiskundich patroan de twadde en de wurdsiker de tredde. De útkomsten 

fan de wurdsiker én it wiskundich patroan moatte opteld wurde. De útkomsten jouwe oan watfoar letter fan it alfabet 
jimme brûke moatte.

Wat is de heechste skoare en hoefolle punten is dat dan?

Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke? Folje dan it fraachteken yn!

 

Streekje jimme alle wurden dy’t hjirûnder stean fuort? 
Dan ûntdekke jimme hoefolle der oerbliuwt.

DIGIBOERD | BYLD | DÛNSKE | FINZENIS | GEK | HACKT
HELPE | KOADE | KRIMINEEL | KRISIS | NIJS | PET

PLYSJE | SIPIERS | SITEWAASJE | TIID 

D 8 E

15 8 9

= 8 F

D 4 E

7 10 12

= 5 F

D 13 E

16 ? 7

= 10 F

D 5 E

8 2 3

= 4 F
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Groep Giel

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it wiskundich patroan de twadde en de wurdsiker de tredde. De útkomsten 

fan de wurdsiker én it wiskundich patroan moatte opteld wurde. De útkomsten jouwe oan watfoar letter fan it alfabet 
jimme brûke moatte.

Watfoar skoare komt twa kear foar?

Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke? Folje dan it fraachteken yn!

 

Streekje jimme alle wurden dy’t hjirûnder stean fuort? 
Dan ûntdekke jimme hoefolle der oerbliuwt.

DIGIBOERD | BYLD | DÛNSKE | FINZENIS | GEK | HACKT
HELPE | KOADE | KRIMINEEL | KRISIS | NIJS | PET

PLYSJE | SIPIERS | SITEWAASJE | TIID 

= 12 G

3 3 4

H 8 I

= 2 G

3 1 12

H 6 I

= 5 G

3 ? 6

H 10 I

= 4 G

1 5 3

H 2 I
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Groep Grien

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it wiskundich patroan de twadde en de wurdsiker de tredde. De útkomsten 

fan de wurdsiker én it wiskundich patroan moatte opteld wurde. De útkomsten jouwe oan watfoar letter fan it alfabet 
jimme brûke moatte.

Wat is de heechste skoare en hoefolle punten is dat dan?

Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke? Folje dan it fraachteken yn!

 

Streekje jimme alle wurden dy’t hjirûnder stean fuort? 
Dan ûntdekke jimme hoefolle der oerbliuwt.

DIGIBOERD | BYLD | DÛNSKE | FINZENIS | GEK | HACKT
HELPE | KOADE | KRIMINEEL | KRISIS | NIJS | PET

PLYSJE | SIPIERS | SITEWAASJE | TIID 

J 5 K

15 5 3

= 1 L

J 3 K

9 2 5

= 6 L

J 12 K

24 ? 1

= 2 L

J 4 K

24 8 4

= 2 L
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Groep Blau

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it wiskundich patroan de twadde en de wurdsiker de tredde. De útkomsten 

fan de wurdsiker én it wiskundich patroan moatte opteld wurde. De útkomsten jouwe oan watfoar letter fan it alfabet 
jimme brûke moatte.

Wat is de heechste skoare en hoefolle punten is dat dan?

Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke? Folje dan it fraachteken yn!

 

Streekje jimme alle wurden dy’t hjirûnder stean fuort? 
Dan ûntdekke jimme hoefolle der oerbliuwt.

DIGIBOERD | BYLD | DÛNSKE | FINZENIS | GEK | HACKT
HELPE | KOADE | KRIMINEEL | KRISIS | NIJS | PET

PLYSJE | SIPIERS | SITEWAASJE | TIID 

M 2 N

2 13 10

= 3 O

M 2 N

8 23 5

= 3 O

M 12 N

24 ? 0

= 2 O

M 3 N

15 15 2

= 5 O

14



Groep Pears

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it wiskundich patroan de twadde en de wurdsiker de tredde. De útkomsten 

fan de wurdsiker én it wiskundich patroan moatte opteld wurde. De útkomsten jouwe oan watfoar letter fan it alfabet 
jimme brûke moatte.

Wat is de leechste skoare en hoefolle punten is dat dan?

Kinne jimme it wiskundige patroan ûntdekke? Folje dan it fraachteken yn!

 

Streekje jimme alle wurden dy’t hjirûnder stean fuort? 
Dan ûntdekke jimme hoefolle der oerbliuwt.

DIGIBOERD | BYLD | DÛNSKE | FINZENIS | GEK | HACKT
HELPE | KOADE | KRIMINEEL | KRISIS | NIJS | PET

PLYSJE | SIPIERS | SITEWAASJE | TIID 

P 10 Q

3 4 5

= 2 R

P 8 Q

2 3 4

= 1 R

P 7 Q

7 ? 7

= 6 R

P 2 Q

12 2 6

= 2 R

15
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Tiid en opbou
Dei 2 sil foar de boppebou ûngefear ien oere duorje. 
De fideo’s: De earste fideo duorret 7:28 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 0:38 min.
Neidat jimme mei-inoar de yntroduksjefideo besjoen hawwe, krije de bern fan de wite pet in slúf mei in 
tal opdrachten en in raster. Elk goed antwurd liedt ta in koördinaat dat ynfolle wurde moat yn it raster. Alle 
goed ynfolle koördinaten mei-inoar litte de goede koade sjen foar it digiboerd. Nei it ynfieren fan de koade 
start de einfideo fan dei 2, wurdt dizze dei ôfsletten en wurdt der in earste oanset jûn foar de ôfslutende 
dei 3.

Tarieding
Wat hast nedich?
• Ien of meardere helpers per groep/bou (leafst deselde foar alle dagen)
• Foar elke helper in wite pet
• In útdraai fan alle opdrachten per klasse
• In útdraai fan it raster 
• In grute slúf, of grutte sluven, foar alle opdrachten en it raster
• In kaai foar it ferstopplak fan it bûtenboartersguod (en eventueel tablets/laptops)

Wat moat der barre foardat de learlingen yn de klasse binne?
• Bûtenboartersguod (en eventueel tablets/laptops) yn ferstopplak pleatse 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.
• Kleurespul op ’e muorre plakke.

• De helper(s) moat yn besit wêze fan de slúf/sluven mei opdrachten en raster.

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 wat-
foar rol wa krekt hat en wat wa fertelt oan de bern.

DEI 2
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Starten fan de fideo
As alle learlingen op harren plak sitte, kin de fideo start wurde en sil it ferhaal fansels dúdlik wurde.
Neidat juster de earste puzels oplost binne, is der hjoed in twadde slot aktivearre. Dat slot soarget derfoar 
dat it digiboerd opnij op slot sit, mar slimmer noch: it bûtenboartersguod (en eventueel de tablets/laptops) 
sitte ek achter slot en grendel. De plysje is drok mei it trasearjen fan Anno N. en sy witte ûnderwilens ek 
mear oer de achtergrûn fan Anno N. Troch in ferline mei in soad pesterijen op syn eigen basisskoalle hat er 
sels in grutte misser makke. Foar dy misser is Anno N. feroardiele ta in jierrenlange finzenisstraf. No is hy út 
op wraak, wraak op alle basisskoalbern fan Nederlân, en dat slagget him aardich. Kin de plysje him opnij 
fine, oanhâlde en fêstsette? En kinne de learlingen it slot kreakje en de kaai fan it boartersguod fine?
Lingte fideo: 7:28 minuten

Ynstruksje opdracht
Oan ’e ein fan ’e fideo komt ek de helper wer yn byld. De helper bringt de slúf/sluven de klasse yn en jout 
oan dat dat alles is wat hy/sy wit. It ministearje hat nammentlik de opdracht jûn om de slúf/sluven te 
besoargjen yn de klassen en mei-inoar de oplossingen te finen. Want hjoed sit it digiboerd wer op slot, mar 
it boartersguod (en eventueel de tablets/laptops) ek! Der moat gearwurke wurde om in rist puzels op te 
lossen, om sa mei-inoar te kommen ta in antwurd, en it iennichste wat der is, is dit: de slúf mei alderhande 
fragen, puzels en in grut raster. Hoe komme wy dêrmei no ta in goede oplossing?

Mei-inoar, net allinne!
As de slúf/sluven iepene wurde, sille guon learlingen fuort mei de opdrachten oan ’e slach wolle. Oare 
learlingen sille mear it gehiel oersjen wolle en earst de begeliedende teksten trochnimme wolle. Wat de 
wurkwize fan de groep ek is, alles is goed. Se moatte it mei-inoar dwaan en mei-inoar de goede strategy 
bepale.
Rinne se fêst by spesifike opdrachten? Gjin probleem, yn de measte gefallen is der yn de groep genôch 
kennis en kunde oanwêzich om ta in oplossing te kommen. Somtiden is it dus saak om in klasgenoatsje dat 
wol thús is yn it ûnderwerp, te freegjen om te helpen. Slagget it dan noch net? Dan binne der grif 
neislachwurken dy’t se brûke kinne. It giet der net om datstó safolle mooglik ta in goed ein bringst, mar dat 
de learlingen mei-inoar, mei de hiele klasse, binnen de tiid, alle puzels oplost hawwe. Tink dan ek goed nei 
oer wa’t mei de oanbelangjende puzels út ’e fuotten kin (se leuk fynt, dêr goed yn is).

TIP: It wurkjen yn groepkes kin fansels ek hiel goed wurkje!

It programma



18

De opdrachten

De learlingen sille mei-inoar ûndersteande opdrachten oplosse. 
Der binne 7 pagina’s mei  leersume fraachen út ferskate katergoryen, elk nivo hat eigen fragen mei eigen 
útkomsten) Kies it nivo fragen dat by it lêsnivo fan de klasse past.
Fragen oer topography yn Nederlân (nivo 1, 2, 3 deselde opdracht, mei deselde útkomsten)  
In sudoku en in troch tink spultje mei kleuren. Foar elk goed antwurd  krije de bern in goed koordinaat, wat 
ynfult wurde kin op it raster.

TIP: Miskien steane guon oare groepen foar deselde útdagingen en kinne útkomsten of strategyen 
útwiksele wurde. Foar it kontakt mei de oare groepen kin it beneamen fan postrinners foar rêst soargje!

It raster
It moaiste is fansels dat de learlingen sels ûntdekke dat de goede oplossingen soargje foar de goede 
koördinaten. Dy koördinaten moatte ynfolle wurde yn it raster. Komme se sels net ta dy ûntdekking, besykje 
dan mei lytse tips te stjoeren, sadat se sels ta de goede wurkwize komme. As alle koördinaten goed ynfolle 
binne, soarget dat foar it goede koadewurd én it fynplak fan de kaai.

De útkomst(en) 

Yn groep 1 en 2: OPSLETTEN
Yn groep 3, 4 en 5: DIREKTEUR 
Yn groep 6, 7 en 8: MEI-INOAR 

Ofsluting
Nei it ynfoljen fan it goede koadewurd start de ôfslutende fideo. (0:38 min)
Anno N. baalt as in stekker, alwer binne de learlingen him te tûk ôf. Mar ... twa kear winne betsjut diskear 
ek ... twa kear op slot, moarn moatte de learlingen ekstra goed gearwurkje om alles wer te befrijen!
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Kopiearblêden
Nivo

1

DEi 

2



Bisten
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Om te libjen is it wichtich dat minsken ite. Wat ite de 
measte minsken?

planten en bisten
planten
bisten 

C2
B2
C5

Hoe wurdt in bist neamd dat sawol planten as bisten yt? allesiters
alleskinners
slokoppers

E40
G30
H20

In liuw is in echt rôfdier, mar wat ite liuwen eins? planten en bisten
bisten
planten 

A4
C3
C25

As in bist troch in oar bist opjage en dêrnei opiten wurdt, 
hoe wurdt sa’n bist dan neamd?

in plante-iter
in proai
in rôfdier

I39
H39
G39

As in blokmies in rûp yt, wat is in blokmies dan? in proai
in rôfdier
in plante-iter 

D9
E9
F9

In mûs yt graan, in slang yt in mûs en in falk yt in slang. 
Hoe hjit sa’n string (ketting) fan iten?

bistestring
bisteketting
fiedselstring

D25
D24
G12

Guon bisten deadzje sels net, mar ite wol deade bisten. 
Hoe hjitte sokke bisten?

proaibisten
iesiters
rôfdieren

D28
E29
F30

Wat betsjut de reade kleur fan in ingeltsje? ik bin fiis
ik bin leaf
dat is noch hielendal net bekend 

B38
C28
D18

Plante-iters kôgje somtiden hiel lang op planten. Watfoar 
kiezzen hawwe plante-iters?

platte ploaikiezzen
puntige knipkiezen
se hawwe hielendal gjin kiezzen

D39
D34
D30

Wat is in poddestoel? in plant
in skimmel
in baktearje

B41
C41
D41
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Wat wienen de jierren fan de telefyzje en de 
kompjûter?

1850-1890
1890-1950
1950 oant no

D6
E6
F6

Hoe wurdt de tiid fuort nei de Twadde Wrâldoarloch 
ek wol neamd?

de tiid fan de weropbou
de gouden iuw
de perioade fan frijheid

D30
E20
F10

Wêrom wie de wurkgelegenheid fuort nei de Twadde 
Wrâldoarloch sa grut?

der wienen net in soad minsken foar it wurk
der wie in soad stikken dat makke wurde moast
der wie jild by de roes

E30
F32
G34

Nei de Twadde Wrâldoarloch wienen in soad minsken 
lang somber. Wat is in oar wurd foar somber?

ienfâldich
treurich
blier

C22
D22
E22

Wat heart net by de jierren 50? fuotbal 
iPad
radio

D36 
E36
F36

Wat dienen de bern fan in earme húshâlding nei 
skoaltiid yn 1948?

thús helpe mei wurk
telefyzje sjen
mei de lego boartsje

D12
E12
F12

Hoefolle telefyzjestjoerders wienen der yn de jierren 
60?

1
4
14

G37
C14
B24

Stelling: bern moasten yn de jierren 50 ek op sneon 
nei skoalle.

wier
net wier
dat is hielendal net bekend

F22
E28
D36

Wêrom hienen de minsken yn de jierren 60 mear frije 
tiid?

jûns wienen se net mear oan it wurk
sneons wienen se net mear oan it wurk 
se hienen de lotterij wûn

A26
E26
I26

Wat wie der yn de jierren 60 op ’e telefyzje? it sjoernaal
tekenfilms 
dokumintêres oer it Waad

C4
C5
C6

Telefyzje
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster
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Sintugen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Mei dyn sintugen kinst rûke, priuwe en hearre ... en wat 
noch mear?

fiele
swaaie
slokke

E14
F14
G14

Stelling: bisten hawwe sintugen. wier
net wier
dat is noch net bekend

G24
H25
I33

Mei watfoar sintúch kinst fiele? de eagen
de hûd
it hert

C3
F42
I23

Wêr is dyn hûd it dikst? ûnder dyn fuotten
op dyn rêch
op dyn fuotten

E29
F29
G29

Stelling: troch dyn sintugen witsto oft it feilich is of net. wier
net wier

C28
D29

Wêr fynst smaakpapillen? op dyn tonge
yn dyn hûd
yn dyn eagen

E20
F19
G18

Wat kinst net priuwe? waarmte
soer
swiet

C21
D21
E21

Inkelde bisten fiele op in oare manier. Wêrmei fielt in spin 
wat yn syn web?

mei syn tonge
mei syn poaten
mei syn kop

F10
G10
H10

Bline minsken kinne net sjen, mar wol lêze. Wêrmei dogge 
sy dat eins?

mei har fingers
mei har fuotten
mei har earen

E16
F16
G16

Wêrtroch kin lûd reizgje? troch desibellen
troch trillingen
troch muzyknoaten

E3
E4
E5
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Dino’s
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wat betsjut it wurd dinosaurus? dappere draak
ferskriklike hagedis
grutte fjouwerfuotter

G7
G8
G9

Hoe hjit in persoan dy’t ûndersyk docht nei 
dinosaurussen?

dermatolooch
chiropractor
paleontolooch

A12
B12
C12

Watfoar bisten binne dinosaurussen? reptilen
amfibyen 
sûchdieren

G18
F19
E20

Wannear libben der dinosaurussen? fan ûngefear 230 miljoen oant 65 miljoen jier lyn
ûngefear 43 miljoen jier lyn 
ûngefear  23 miljoen jier lyn 

G26
F25
E24

Watfoar bist hat nei alle gedachten itselde 
gewicht as de lytste dinosaurus?

in hin
in hynder
in mûs

F2
F3
F4

Op watfoar wize bretten dinosaurussen har 
aaien út?

se makken in nêst en dieken dat ôf mei blêden
se makken in nêst ûnder de grûn
se makken in nêst en gienen dêrop sitten

C4
C20
C12

In soad dinosaurussen ieten planten. Wat is in 
oar wurd foar plante-iter?

omnivoar
herbivoar
karnivoar

D19
E18
F17

Wêrom rûnen guon dinosaurussen op har 
achterpoaten?

om grutter te lykjen
om hurder rinne te kinnen
om mear te hearren

B28
C29
D30

Stelling: guon dinosaurussen hienen fearren. wier 
net wier
dat is noch hielendal net bekend

D24
E25
F26

Wêr kinst achter komme ast de poep fan 
dinosaurussen ûndersikest?

wêr’t de dino oan ferstoarn is
hoe âld er wie
wat de dino iet

E34
D33
C32
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Watfoar jong bist komt út in aai? lamke E16

pykje G2

Watfoar jong bist komt net út in aai? gerskrûper G21

dolfyn D6

Watfoar jong bist komt út in aai spin G4

hazze F36

Stelling: ynsekten lizze aaien. wier G28

net wier F25

Hoe wurdt it jong fan in flinter neamd? pup B30

rûp G6

Stelling: de aaien fan in kikkert hawwe in hurde 
skaal.

wier H37

net wier C9

Stelling: de strepen fan in jonge sebra binne brún. wier F12

net wier B42

Stelling: de lytse poppe fan in sjiraf is by de berte 
al twa meter!

net wier C18

wier F8

Stelling: de lytse poppe fan in oaljefant is by de 
berte sa’n 100 kilogram.

wier F18

net wier B6

Stelling: in babyskyldpod sjocht syn mem noait. net wier C27

wier G20

Stelling: 
In sûchdier drinkt gjin molke.

net wier D22

wier F29

Jonge bisten
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster
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Wat heart by de natuer?

 

bosk

fabriken

C24

B2

Watfoar ferfiermiddel fersmoarget de loft net?

 

fyts

scooter

C25

H3

Wat is net goed foar it miljeu? wetterkrêft

disel

D26

E4

Stelling: griente, fruit en túnôffal heart yn ’e GFT-kontener. net wier

wier

BI9

F26

Wat heart net yn ’e GFT-kontener? ierappelskilen

kaugom

D13

D34

Wat heart  yn ’e GFT-kontener? kofjegrom

teepûdsje

E30

G4

Hoelang duorret it foardat kaugom ôfbrekt yn ’e natuer? 1 jier

25 jier

D25

G41

Wat brûkt in biologyske boer net? strie

fergif

F29

F28

Wat wurdt der mei wynmûnen opwekke? elektrisiteit

ljocht

E32

A39

Wat binne dy swarte platen dy’tst hieltyd mear sjochst op 
dakken fan huzen en dêr’t sels hiele stikken lân mei fol       
setten wurde?

sinnepanielen

bakplaten

G34

F40

Stelling: fan ierappels kin plestik makke wurde. net wier

wier

H41

F36

Wat gebeurt der mei it ôffal dat net opnij brûkt wurde kin? Wurdt de romte yn sketten

Wurdt ferbrând

C11

D42

 Wat heart  net by de natuer? De stêd 

De loft

G22

G4

Miljeu
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster
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Noard Nederlân
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

a Teksel
Flylân
Loftslân

F24
G25
H26

b It Amelân
Skylge
Skiermûntseach

G37
H38
I40

c It Amelân
De Kalkman
Nes

C20
D21
E22

d It Amelân
Skylge
Skiermûntseach

D28
E29
F30

e Ingelum
De Kalkman
Rottumerplaat

E30
F31
G32

f De Kalkman
Rottum
Rottumereach

B34
C35
D36

I Dokkumer Ie
Waadsee 
Iselmar

A39
B40
C41

II Dokkumer Ie
Iselmar
Waadsee

B29
C30
D31

III Eems
Lauwers
Theems

F33
G34
H35

IV Dollar
Dollard
Euro

D38
E39
F40

? Deltawurken
Ofslútdyk
Lelywurken

A38
B39
C40

1 De Westereen
Dokkum
Ljouwert

C10
D11
E12

2 Adorp
Grins
Veendam

D1
E2
F3

3 Assen
Nooitgedacht
Zuidlaren

F24
G25
H26

4 East-Flylân
Richel
West-Flylân

C33
D34
D35

5 East-Skylge
Midslân
West-Skylge

C6
D7
E8

6 Hollum
Kollum
Trollum

F4
G5
H6

7 Grou
Skiermûntseach
West-Skylge

C27
D28
E29

8 Drylts
Harns
Heech

F29
G30
F31

9 Snits
Dokkum
Drachten

E22
F23
G24

10 Appelskea
It Hearrenfean
Holwert

D27
E28
F29

11 Dokkum
Drachten
Snits

D41
E42
F43

12 Blauwe Stad
Lauwerseach
Pieterburen

C1
D2
E3

13 Delfzijl
Holwert
Pieterburen

A6
B7
C8

14 Appelskea
Borkum
Delfzijl

B30
C31
D32

15 Emmeloord
Lelystad
Meppel

F38
G39
H40

16 Dwingeloo
Hoogeveen
Klazienaveen

D5
E6
F7

17 Barger-
Compascuum

Emmen

Emmer-
Compascuum

D33

E34

F35

Ministerie van OCW

Ministerie van OCW | Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden | Afuk.nl/AnnoNiem

Kantoor Leeuwarden

Ministerie fan onderwiis | Postbus 53, 8900 AB Ljouwert | www.annon.frl

Ministerie fan onderwiisKantoar Ljouwert

27
Nivo 1



Sudoku
Folje yn: A, B, C, D, E, F, G, H en I

I E F C D B
5

D F H B E

G H
20

I
37

F A

H G B C E D

D E H A B
34

G

A
26

B E
8

H

A I D
24

C

E
20

C G A I B

H C B I
33

D A
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Kleuren
Asto  sjochst hokker kleuren ast menge kinst mei de
primaire kleuren fynst de antwurden
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Kopiearblêden
Nivo

2

DEi 

2



Fuortplanting
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Fuortplanting soarget foar nij libben by ... minsken, planten en bisten
bisten 
planten

C2
B2
C1

Wêrom binne libbene wêzens sa drok 
dwaande om harren fuort te plantsjen?

dat fine se leuk
oars stjerre se út
se wolle yn groepen libje

A29
E40
I43

Wêrom wurde de measte jonge bisten yn de 
maitiid berne?

dan is der mear iten om fan te groeien
dan wurde se sûner berne 
dat is tafal

C25
D21
I17

Meastentiids is der ien dy’t in partner siket 
om jongen mei te krijen. Wa is dat faak?

it wyfke
it mantsje
it jong 

H39
G39
F39

Watfoar bisten lizze aaien? alle fûgels en inkelde reptilen
alle sûchdieren en inkelde fûgels
allinnich fûgels

E9
H1
A41

Wêr groeit it jong fan in sûchdier foar de 
berte?

yn ’e mage fan de mem
yn it skûlliif fan de mem
yn in hol by de mem

D9
G12
I14

Hoe hjit de tiid tusken de befruchting fan in 
aaisel en de berte?

Draachtiid
Briedtiid
Reemeitsjen

C18
D19
E20

Hoelang duorret de perioade fan de
befruchting oant en mei de berte by in hûn?

ûngefear 9 moanne
ûngefear 2 wiken
ûngefear 2 moanne

E26
F27
G28

Hoelang duorret de perioade fan de
befruchting oant en mei de berte by in knyn?

ûngefear 1 moanne
ûngefear 1 wike
ûngefear 9 moanne

D34
C34
B34

Hoelang duorret de perioade fan de 
befruchting oant en mei de berte by in
minske?

4 moanne
1 jier
9 moanne

A41
B41
C41
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De ierde, de moanne, de sinne en de rest fan it hielal
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

De ierde en de oare planeten bewege yn it hiel-
al. Wat is in oar wurd foar it hielal?

universum
moannestelsel
sinnestelsel

F6
G7
G8

Stelling: planeten draaie om harren sinne. net wier
wier
dat is noch hielendal net bekend

D29
D30
D31

De sinne is in ... stjer
planeet
moanne

F32
G33
H34

Watfoar planeet is yn ús sinnestelsel in
dwerchplaneet?

Mars
Pluto
Neptunus

E35
E36
E37

Dat de ierde om de sinne draait, soarget foar 
feroaring op de ierde, watfoar feroaring is dat?

Dat soarget foar seizoenen
Dat soarget foar eb en floed
Dat soarget foar libben en dea

B38
B37
B36

Dat de moanne om de ierde draait, soarget foar 
feroaring op de ierde, watfoar feroaring is dat?

Dat soarget foar seizoenen
Dat soarget foar eb en floed
Dat soarget foar libben en dea

D11
D12
D13

Stelling: de moanne en de ierde draaie beide 
om har eigen as.

wier
net wier
dat is noch hielendal net bekend

E4
G4
G4

De hoefolste planeet is de ierde (asto fan de 
sinne ôf begjinst te tellen)?

de tredde planeet
de earste planeet
de fjirde planeet

F22
B2
H40

Stelling: de ierde draait yn 365 dagen om de 
sinne.

wier
net wier
dat is noch hielendal net bekend

E26
A21
I43

Hoelang docht de ierde deroer om om syn 
eigen as te draaien?

24 oeren
31 dagen
365 dagen

C6
D6
E6
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Oertiid
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Hoe hjitten de minsken dy’t yn de iistiid al yn Europa 
libben?

Neandertalers
Galliërs  
Noarmannen 

E14
F14
G14

Wannear libben de Neandertalers? 200.000 oant 40.000 jier lyn
4 miljoen oant 2 miljoen jier lyn
5.000 oant 3.000 jier lyn

G24
H25
I26

Watfoar bisten libben yn de iistiid? dinosaurussen
mammoeten
ienhoarns

C3
F42
I23

Wêr makken de Neandertalers harren ark en wapens fan? stien, hout en bonken
brûns, izer en stiel
goud, sulver en brûns

E29
F29
G29

Yn de iistiid wie it hiel kâld. Watfoar klean droegen 
Neandertalers?

bistehûden
skypakken
winterjassen

C28
D29
E30

Neandertalers wennen eins net op ien plak, mar reizgen 
rûn op syk nei wetter en iten. Hoe hjitte sokke minsken 
dy’t altyd rûnreizgje op syk nei iten en drinken?

nomaden
ûntdekkingsreizgers
stedsminsken

E20
F19
G18

Yn Frankryk binne grotskilderingen fûn út de iistiid, 
watfoar bisten binne dêrop te sjen?

mammoeten en rindieren
kij en harten 
kamielen en oaljefanten

C21
D21
E21

Minsken yn de iistiid ieten graach mammoet. Mar wat yt 
in mammoet?

Neandertalers
gers en planten
sûkerbôle 

F10
G10
H10

Op watfoar wize kinne wittenskippers hjoed-de-dei ûnt-
dekke wat Neandertalers ieten?

Se ûndersykje harren poep
Se ûndersykje harren hânôfdrukken
Se ûndersykje harren foetôfdrukken

E16
F16
G16

Wittenskippers ûntdekke faak ek nuvere dingen, lykas 
dit. Wat hienen Neandertalers net?

tosken
in kin
in noas 

E3
E4
E5
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Telefysje & Frije tiid doe
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

1. Wannear wie de tiid fan de telefyzje en de 
kompjûter?

1950 oant no
1890 oant no

G8
G3

2. Hoe hjit de perioade flak nei de twadde 
wrâldoarloch?

weropbou
de gouden iuw

C12
E10

3. 3. Wêrom wie der foar in hiele soad minsken wurk, 
flak nei de twadde wrâldoarloch?

der wienen net safolle minsken 
mear
in soad dingen wienen stikken 
en moasten makke wurde

E15

G18

4. Nei de twadde wrâldoarloch wienen minsken hiel 
lang somber, wat is in oar wurd foar somber?

ienfâldich
treurich

G26
B22

5. Wat heart net by de jierren 50? fuotbal 
iPad
 radio

G27 
F6
H28

6. Stel, do libbest yn it jier 1948 en dyn heit en mem   
binne net ryk. Wat dochsto dan nei skoaltiid? 

thús helpe mei wurk
telefyzje sjen

C4
E29

7. Hoefolle telefyzjestjoerders (zenders) wienen der 
yn de jierren 60?

1
4
14

E18
B41
A40

8. Bern moasten yn de jierren 50 ek op sneon nei 
skoalle. 

wier
net wier

C29
E28

9. Wêrom hienen de minsken yn de jierren 60 mear 
frije tiid?

jûns net mear oan it wurk
sneons net mear oan it wurk 

A5
D24

10. Wat wie der yn de jierren 60 op de telefyzje? it sjoernaal
tekenfilms 

C32
E35
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Reptilen en amfibyen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Hokker bist is in amfiby? kikkert
skyldpod
slang

G34
D41
D40

Hokker bist is in reptyl? kikkert
salamander
leguaan

G34
D42
E30

De hûd fan in amfiby ... hat fearren
is glêd
hat hier

F37
G37
H37

Slangen komme út in aai wier
net wier

D39
D40

Slangen kinne harren eagen net tichtdwaan. wier
net wier
guon kinne dat net

G2
G3
G4

Slangen brûke harren tonge ... om witte te litten dat se giftich binne
om te rûken
om te kommunisearjen

C8
C9
C10

Seeskyldpodden komme allinnich oan lân om … in mantsje te sykjen
aaien te bedobjen
iten te sykjen

H21
G20
I22

Pylksturtkikkerts hjitte sa om’t ... se sa hurd springe kinne
yndianen har gif brûkten foar op pylken
se lytsje pylkjes sjitte op har proai

F11
F12
F13

Seeskyldpodden hawwe gjin ... earen
tosken
noas

C23
D22
E21

Amfibyen binne … kâldbloedige bisten
waarmbloedige bisten 
dat kin ferskille per bist

D26
D25
D24
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Ingelsk –Frysk- Oersette
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘tyre’?

tsjil

type

ticht

F2

G35

G36
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘cheese’?

tsiis

stien

kies

D4

D41

D40
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘key’?

keal

kaam

kaai

E37

F37

D6
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘tooth’?

tosk

tonger

toan

G21

D40

D41
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘nose’?

noas

noait

noard

G25

G3

G4
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘green’?

grins

grien

grieme

C8

B32

C10
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘bread’? 

brea

broadsje

bringe

C42

H21

I22
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘sweet’? 

swieter

swiet

swit

F11

F42

F13
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘salt’?

salm

sâlt

slaach 

C23

F42

E21
Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd after

efter

efkes

eefkes

G4

D25

D24
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Lannen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

41   Portugal     C3
          Spanje        D4
        Marokko     E5

2    Sweden           F5
        Noarwegen     G6
        Finlân                H7

39   Turkije          E27
          Grikelân   F28
         Hongarije       G29

11     Letlân     D16
           Finlân      E17
          Estlân     F18

21    Switserlân     C24
        Eastenryk     D25
        Tsjechië         E26

25    Slowakije    D31
         Oekraïne   E32
         Moldavië   F33

16    België         B38
       Lúksemboarch   C39
        Dútslân    D40

10  Denemarken   F36
       Sweden           G37
       Ierlân               H38

18   Litouwen    F40
        Poalen           G41
        Ruslân      H42

1  Yslân    C22
        Ierlân    D23
        Finlân    E24

3    Nederlân   D12
      Sweden    G22
       Dútslân    D38

20  Frankryk   E30
       Finlân    B12
       Yslân     D11
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Noard Nederlân
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

a Teksel
Flylân
Loftslân

F24
G25
H26

b It Amelân
Skylge
Skiermûntseach

G37
H38
I40

c It Amelân
De Kalkman
Nes

C20
D21
E22

d It Amelân
Skylge
Skiermûntseach

D28
E29
F30

e Ingelum
De Kalkman
Rottumerplaat

E30
F31
G32

f De Kalkman
Rottum
Rottumereach

B34
C35
D36

I Dokkumer Ie
Waadsee 
Iselmar

A39
B40
C41

II Dokkumer Ie
Iselmar
Waadsee

B29
C30
D31

III Eems
Lauwers
Theems

F33
G34
H35

IV Dollar
Dollard
Euro

D38
E39
F40

? Deltawurken
Ofslútdyk
Lelywurken

A38
B39
C40

1 De Westereen
Dokkum
Ljouwert

C10
D11
E12

2 Adorp
Grins
Veendam

D1
E2
F3

3 Assen
Nooitgedacht
Zuidlaren

F24
G25
H26

4 East-Flylân
Richel
West-Flylân

C33
D34
D35

5 East-Skylge
Midslân
West-Skylge

C6
D7
E8

6 Hollum
Kollum
Trollum

F4
G5
H6

7 Grou
Skiermûntseach
West-Skylge

C27
D28
E29

8 Drylts
Harns
Heech

F29
G30
F31

9 Snits
Dokkum
Drachten

E22
F23
G24

10 Appelskea
It Hearrenfean
Holwert

D27
E28
F29

11 Dokkum
Drachten
Snits

D41
E42
F43

12 Blauwe Stad
Lauwerseach
Pieterburen

C1
D2
E3

13 Delfzijl
Holwert
Pieterburen

A6
B7
C8

14 Appelskea
Borkum
Delfzijl

B30
C31
D32

15 Emmeloord
Lelystad
Meppel

F38
G39
H40

16 Dwingeloo
Hoogeveen
Klazienaveen

D5
E6
F7

17 Barger-
Compascuum

Emmen

Emmer-
Compascuum

D33

E34

F35
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Sudoku
Folje yn: A, B, C, D, E, F, G, H en I

I E F C D B
5

D F H B E

G H
20

I
37

F A

H G B C E D

D E H A B
34

G

A
26

B E
8

H

A I D
24

C

E
20

C G A I B

H C B I
33

D A
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Kleuren
Asto  sjochst hokker kleuren ast menge kinst mei de
primaire kleuren fynst de antwurden
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Kopiearblêden
Nivo
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DEi 
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Bonken/skelet
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

1 Bonken hawwe in wichtige funksje, se ... ûndersteune dyn lichem.
se hâlde dy waarm.
se meitsje soerstof oan.

C2
B2
C4

2 Ribben beskerme dyn ... harsens
longen
búk

A29
E40
I43

3 Alle bonken fan in minske of dier mei-inoar 
hjitte ...

skelet
lidden
yngewant

C25
D21
I17

4 Ut hoefolle bonken bestiet in minsklik skelet? 206
134
87

H39
G39
F39

5 Stelling: in minsklike poppe hat minder bonken 
as in folwoeksen minske.

net wier
wier
dat is hielendal net bekend

E9
H1
A17

6 Yn bonken sit in soad kalk, wat is it foardiel dêr 
eins fan?

dat makket de bonken sêft
dat soarget derfoar dat bonken ste-
vich binne
dat soarget derfoar dat bonken bûch-
sum binne

D9
G12
I14

7 Lymstof makket de bonken bûchsum. Yn watfoar 
part fan it skelet sit de measte lymstof?

yn dyn ear
yn dyn skedel
yn dyn heup

C18
D19
E20

8 Wêr is dyn hart (sprekwurdlik) fan makke asto 
gjin gefoel blike litst? 

fan plestik 
fan goud 
fan stien 

E26
F27
G28

9 Hoe hjitte bisten mei in rêchbonke? wringedieren
sûchdieren
waarmbloedige dieren

D34
C34
B34

10 Stelling: der sitte ûngefear 60 spieren yn dyn 
lichem.

wier
net wier
dat is hielendal net bekend

B41
C41
B35
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Romtereizen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

1 Stelling: der hawwe al minsken op Mars west. net wier
wier
dat is noch hielendal net bekend

F6
G7
H8

2 Wittenskippers sykje faak nei in ‘twadde’ ierde, dêr’t 
wy libje kinne. Wêr sykje se as earste nei?

nei in geunstige temperatuer
nei de oanwêzichheid fan wetter
nei in goede gearstalling fan de dampkring

D29
D30
D31

3 In wichtige reden om oare planeten te sykjen is om’t 
...

de enerzjyfoarried oprekket
de ierde bêst saai is
de ierde fierstente lyts is

F32
G33
H34

4 Watfoar planeet wurdt it meast ûndersocht om dêr 
yn de takomst in romtekoloanje te begjinnen?

Neptunus
Mars 
Fenus

E35
E36
E37

5 Watfoar soarte enerzjy soe geskikt wêze wannear’t 
wy op Mars libje soenen?

sinne-enerzjy
kearnenerzjy
wynenerzjy

B38
B37
B36

6 Hoe hjit it romtestasjon dat yn in baan om de ierde 
draait?

ISS
IDD 
IKK

D12
D13
D14

7 Foar watfoar diel fan de reis hat in romteskip hiel 
sterke motoaren nedich?

de lansearring fanôf de ierde
it lânjen op in oare planeet
de reis troch de romte

E4
F4
G4

8 Wêrom hawwe Spaceshuttles in skyld tsjin de hjitte? as beskerming tsjin de hjitte yn de dampkring
as beskerming tsjin de hjitte fan de sinne
as beskerming tsjin de hjitte fan de motoaren

F22
F20
B2

9 Hoefolle kilometer sit der ûngefear yn in ljochtjier? 9 biljoen kilometer
9000 kilometer
9 miljoen kilometer

E26
E21
E31

10 Hoelang duorret in reis fan de ierde nei Mercurius 
ûngefear?

12 moanne
6 moanne
1 moanne

C6
D6
E6
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Underwetterbisten
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Fan alle fisken hawwe haaien de measte tosken. 
Hoe faak kôgje haaien eins foardat sy harren ite 
trochslokke?

sy kôgjekauje net
ûngefear 10 x
ûngefear 100 x

E14
F14
G14

Wat hawwe seeskyldpodden net? tosken
earen
in skyld

G24
H25
I26

Wat kinne dolfinen net as se ûnder wetter binne? ite
sykhelje
befalle

C3
F42
I23

Hoe wurde pappegaaifisken berne? as in wyfke
yn in nêst
oanelkoar

E29
F29
G29

Wêrom hjit in inketfisk inketfisk? se spuitsje inket as se ûntsnappe wolle
se hawwe in inketachtige kleur
se hawwe bloed dat op inket liket

C28
D29
E30

Wêrom hawwe seehynderkes net in soad fijannen? se hawwe in hiel soad graatsjes
se kinne hiel hurd swemme
se binne hiel lyts

E20
F19
G18

Wat bart der asto stutsen wurdst troch in kwal?  de kwal spuitet gif yn dy
de kwal knypt dy
de kwal slacht dy

C21
D21
E21

Watfoar bist is in seekat? in kwal
in inketfisk
in walfisk

F10
G10
H10

Hoefolle herten hat in oktopus? 3
1
10

E16
F16
G16

Stelling: skulpen wurde makke troch bisten. net wier
wier
dat is hielendal net bekend

D3
D4
D5
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Untdekkingsreizigers
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Stelling: fan de 15e iuw ôf gongen de grutte en bekende 
ûntdekkingsreizgers mei harren skip op ’en paad.

net wier 
wier
dat is hielendal net bekend

G7
G8
G9

Wêr wienen de ûntdekkingsreizgers nei op syk? nei nije fakânsjegebieten
nei wier libbensgelok
nei hannel, lân en rykdom

A12
B12
C12

Hoe gienen de measte ûntdekkingsreizgers doedestiids op 
reis?

mei skippen
mei hynders
te kuierjen

G18
F19
E20

Stelling: Abel Tasman, Rembrandt van Rijn en Willem Barentsz 
wienen bekende ûntdekkingsreizgers.

net wier
wier
dat is hielendal net bekend

G26
F25
E24

Ien fan de bekendste ûntdekkingsreizgers wie Christoffel 
Columbus. Hy wie op syk nei de rapste rûte nei in wichtich 
hannelsplak. Wêr woe hy krekt hinne?

Azië
Ingelân
Yslân

F2
F3
F4

Wat oar lân hat Christoffel Columbus wol ûntdutsen? Amearika 
Grikelân
Noarwegen

C4
D5
E6

Willem Barentsz wie ek in grut seefarder en ûntdekkingsreiz-
ger. Wêr wie hy nei op syk yn 1596?

nei in oare rûte nei Spanje
nei in oare rûte nei Azië
nei in oare rûte nei Amearika

D19
E18
F17

De reis fan Willem Barentsz gong net sa’t it doel wie. By 
watfoar eilân rûn it skip yn 1596 fêst yn it iis?

by Antarkticka
by Nova Zembla
by Yslân

B28
C29
D30

Wa wie in ferneamde ûntdekkingsreizger út de 20ste iuw? Neil Armstrong
James Cook 
Marco Polo

D24
E25
F26

Wêr gie syn ûntdekkingsreis yn de 20ste iuw hinne? nei Pluto
nei Mars
nei de moanne

E34
D33
C32

         

Ministerie van OCW

Ministerie van OCW | Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden | Afuk.nl/AnnoNiem

Kantoor Leeuwarden

Ministerie fan onderwiis | Postbus 53, 8900 AB Ljouwert | www.annon.frl

Ministerie fan onderwiisKantoar Ljouwert

45
Nivo 3



Ingelsk – Frysk - Oersette
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘tyre’?

bân
type
ticht

G34
G35
G36

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘cheese’?

tsiis
stien
kies

D42
D41
D40

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘key’?

keal
kaam
kaai

E37
F37
G37

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘tooth’?

tosk
tonger
toan

D39
D40
D41

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘nose’?

noas
noait
noard

G2
G3
G4

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘green’?

grins
grien
grieme

C8
C9
C10

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘bread’? 

brea
broadsje
bringe

G20
H21
I22

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘sweet’? 

swieter
swiet
swit

F11
F12
F13

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘salt’?

salm
sâlt
slaad

C23
D22
E21

Wat is de Fryske oersetting fan it Ingelske 
wurd ‘after’?

efter
efkes
eefkes

D26
D25
D24
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Fuortplanting
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster
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Fuortplanting soarget foar nij libben by... minsken,planten en bisten

bisten 

planten

G25

B2

C1

Wêrom binne libben wezens sa drok om harren 
fuort te plantsjen?

dat fine se leuk

oars stjerre se út

se wolle yn groepen libje

A29

D30

I43

Wêrom wurde de measte jonge bisten yn de mai-
tiid berne?

dan is der mear iten om grut te groeien

dan wurde sy sûnner berne 

dat is tafal

F26

D21

I17

Meastentiids is der ien dy’t in partners siket om 
mei jongen mei te krijen. Wa is dat faak?

it wyfke

it mantsje

it jong 

D24

G39

F39

Watfoar bisten lizze aaien? alle fugels en inkele reptielen

alle sûchdieren en inkele fugels

allinich fugels

E16

H1

A41

Wêr groeit it jong fan in sûchdier foar de berte? yn ‘e mage fan de mem

yn it skûlliif by de mem

yn in hol by de mem

D9

C28

I14

Hoe hjit de tiid tusken de befruchting fan in     
aaisel en de berte?

Swierwêzen

Briedtiid

Reemeitsjen

D38

D19

E20

Hoelang duorret de perioade fan befruchting 
oant en mei de berte by in hûn?

ûngefear 9 moanne

ûngefear 2 wiken

ûngefear 2 moanne

E26

F27

C4

Hoelang duorret de perioade fan befruchting 
oant en mei de berte by in knyn?

ûngefear 1 moanne

ûngefear 1 wike

ûngefear 9 moannen

D4

C34

B34

Hoelang duorret de perioade fan befruchting 
oant en mei de berte by in minsk?

4 moanne

1 jier

9 moanne

A41

B41

G4



Lannen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

41   Portugal     C3
          Spanje        D4
        Marokko     E5

2    Sweden           F5
        Noarwegen     G6
        Finlân                H7

39   Turkije          E27
          Grikelân   F28
         Hongarije       G29

11     Letlân     D16
           Finlân      E17
          Estlân     F18

21    Switserlân     C24
        Eastenryk     D25
        Tsjechië         E26

25    Slowakije    D31
         Oekraïne   E32
         Moldavië   F33

16    België         B38
       Lúksemboarch   C39
        Dútslân    D40

10  Denemarken   F36
       Sweden           G37
       Ierlân               H38

18   Litouwen    F40
        Poalen           G41
        Ruslân      H42

1  Yslân    C22
        Ierlân    D23
        Finlân    E24

3    Nederlân   D12
      Sweden    G22
       Dútslân    D38

20  Frankryk   E30
       Finlân    B12
       Yslân     D11
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Noard Nederlân
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

a Teksel
Flylân
Loftslân

F24
G25
H26

b It Amelân
Skylge
Skiermûntseach

G37
H38
I40

c It Amelân
De Kalkman
Nes

C20
D21
E22

d It Amelân
Skylge
Skiermûntseach

D28
E29
F30

e Ingelum
De Kalkman
Rottumerplaat

E30
F31
G32

f De Kalkman
Rottum
Rottumereach

B34
C35
D36

I Dokkumer Ie
Waadsee 
Iselmar

A39
B40
C41

II Dokkumer Ie
Iselmar
Waadsee

B29
C30
D31

III Eems
Lauwers
Theems

F33
G34
H35

IV Dollar
Dollard
Euro

D38
E39
F40

? Deltawurken
Ofslútdyk
Lelywurken

A38
B39
C40

1 De Westereen
Dokkum
Ljouwert

C10
D11
E12

2 Adorp
Grins
Veendam

D1
E2
F3

3 Assen
Nooitgedacht
Zuidlaren

F24
G25
H26

4 East-Flylân
Richel
West-Flylân

C33
D34
D35

5 East-Skylge
Midslân
West-Skylge

C6
D7
E8

6 Hollum
Kollum
Trollum

F4
G5
H6

7 Grou
Skiermûntseach
West-Skylge

C27
D28
E29

8 Drylts
Harns
Heech

F29
G30
F31

9 Snits
Dokkum
Drachten

E22
F23
G24

10 Appelskea
It Hearrenfean
Holwert

D27
E28
F29

11 Dokkum
Drachten
Snits

D41
E42
F43

12 Blauwe Stad
Lauwerseach
Pieterburen

C1
D2
E3

13 Delfzijl
Holwert
Pieterburen

A6
B7
C8

14 Appelskea
Borkum
Delfzijl

B30
C31
D32

15 Emmeloord
Lelystad
Meppel

F38
G39
H40

16 Dwingeloo
Hoogeveen
Klazienaveen

D5
E6
F7

17 Barger-
Compascuum

Emmen

Emmer-
Compascuum

D33

E34

F35
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Sudoku
Folje yn: A, B, C, D, E, F, G, H en I

I E F C D B
5

D F H B E

G H
20

I
37

F A

H G B C E D

D E H A B
34

G

A
26

B E
8

H

A I D
24

C

E
20

C G A I B

H C B I
33

D A
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Kleuren
Asto  sjochst hokker kleuren ast menge kinst mei de
primaire kleuren fynst de antwurden
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Tiid en opbou
Dei 3 sil foar de hiele skoalle ûngefear 1 oere duorje.
De fideo’s: De earste fideo duorret 2:48 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 2.01 min.
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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Q J V P F T O B

E Z A G C K A H

d d F Y d P G K

M H K E R U I P

L E B N X O A P

W A S L V E d R

A U d M I M K d

N B E N S R W T
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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

A3



     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)
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