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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 middenbou beskreaun. De opdrachten sels binne somtiden foar de hiele 
middenbou, mar ek wol gauris útwurke op it eigen nivo fan groep 4 en groep 5. 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!

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 annon@afuk.frl of 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 8

Kopiearblêden Dei 1      side 9 t/m 23

Hantlieding Dei 2                    side 24 t/m 27

Kopiearblêden Dei 2, nivo 1     side 28 t/m 39

Kopiearblêden Dei 2, nivo 2     side 40 t/m 51

Hantlieding Dei 3                    side 52 t/m 56

Kopiearblêden Dei 3      side 57 t/m 62

Kolofon
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Tiid en opbou
Dei 1 sil foar de middenbou ûngefear ien oere duorje.
De fideo’s: De earste fideo duorret 3:54 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 0:41 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 
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
•  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’, (TINK DEROM: Opdrachten moatte in titel hawwe om dêr goed nei  

 ferwize te kinnen) mei dêrop ynfolle in telefoannûmer fan immen dy’t de fideo ûntfange kin en de  
 nije oanwizing weromstjoere kin

•  In grute slúf, of grutte sluven, foar alle opdrachten
• Immen dy’t, yn de rol fan meiwurker fan de plysje, nei it ûntfangen fan it dûnske de folgjende tekst  
 weromstjoert:
 ‘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: .....  
 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 mid-
denbou 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 
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.

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 yntrodusearret 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: 3:54 min

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 folgjende 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 helpers, 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-inoar ien mienskiplike útkomst te hawwen.

Alderearst is dêr de groepsopdracht. Yn de klasse binne nammentlik 6 sluven ferstoppe, mei elk fiif 
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 earste trije opdrachten fan de 6 groepkes mei-inoar foarmje in fiifletterich wurd. Dat 
fiifletterige 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:   11   17   8   13   11   3
De earste letter fan it koadewurd is de njoggentjinde letter fan it alfabet s

Los it doalhôf op foar de 2e letter (útdraai 6x)
Kinne jimme de goede letter yn it doalhôf fine?
De twadde letter fan it koadewurd is de k

Puzelje foar de 3e letter 
Alle groepkes streekje de wurden yn de puzzel 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:   4   2   3   1   4   1
De tredde letter fan it koadewurd is de fyftjinde letter fan it alfabet o

Tûk rekkenje foar de 4e letter
Kinne jimme de rekkensommen oplosse en sa mei-inoar de 5e letter fine?
De útkomsten:   e   a   r   s   t   e
De fjirde letter fan it koadewurd is de earste letter fan it alfabet a

Kwisfragen beäntwurdzje foar de 5e letter
Hawwe jimme goed nei de fideo sjoen? Dan fynt elk groepke grif sels de lêste letter fan it earste diel fan 
it koadewurd. Alle groepkes krije nammentlik har eigen kwisfragen foarlein en de antwurden liede nei de 
fiifde letter fan it koadewurd.
De fiifde letter fan it koadewurd is de l
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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.

Anno N. stekt de sipiers by syn ûntsnapping de gek oan mei de Floss. As de learlingen goed opletten 
hawwe, 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 weromstjoert.

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: .....BERN.’

TIP: pas de namme fan de oanbelangjende persoan yn dyn telefoan fan tefoaren (tydlik) oan as plysje 
Noard-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, 2 en 3: HELPE
Yn groep 4 en 5: SKOALBERN
Yn groep 6, 7 en 8: IENSUM
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Ofsluting
Nei it ynfoljen fan it goede koadewurd start de ôfslutende fideo. (0:41 minuten)
Anno N. baalt as in stekker, alwer binne de learlingen him te tûk ôf. Mar moai net, want mei it ynfoljen fan it 
koadewurd hawwe jim ek in nij slot akivearre... twa kear winne betsjut diskear ek ... twa kear op slot, moarn 
moatte de learlingen ekstra goed gearwurkje om alles wer te befrijen!
 

 



Kopiearblêden
Gro

ep

4/5

DEi 

1



10

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

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

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

De earste letter fan it koadewurd is: ....

De útkomsten fan de wurdsikers moatte jimme optelle. 
Dat totaal jout oan watfoar letter út it alfabet de tredde letter fan it koadewurd is.

De tredde letter fan it koadewurd is: ....

De groepsopdrachten
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De útkomsten fan de ferskriklik lange rekkensommen moatte jimme hjirûnder ynfolje. 
Sa ûntdekke jimme watfoar letter út it alfabet de fjirde letter fan it koadewurd is.

de antwurden yn sifers:
  ...   ...   ...   ...   ...   ...

de antwurden yn letters:
  ...   ...   ...   ...   ...   ...

De fjirde letter fan it koadewurd is: ....

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 ...........................................................
 



Groep Read

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it doalhôf de twadde, de wurdsiker de tredde, de rekkensommen de fjirde 
en de kwisfragen de fiifde. De útkomsten fan de dobbelstiennen moatte jimme ynfolje by de papieren fan de groepsop-

dracht. It doalhôf wiist himsels. De útkomsten fan de wurdsiker moatte opteld wurde. De útkomst jout oan watfoar letter 
fan it alfabet jimme brûke moatte. De antwurden fan de rekkensommen folje jimme yn op de papieren fan de groepsop-

dracht en ek de kwisfragen wize harsels.

Watfoar skoare komt twa kear foar en hoefolle punten is dat dan?

Kinne jimme de goede letter fine mei help fan dit doalhôf?
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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 

Wat in lange rekkensom! Slagget it jimme om dizze drege som op te lossen?
Dan hawwe jimme in letter dy’t nedich is om de 4e letter fan it koadewurd te finen.

3 x 7 + 21 – 7 – 5 + 20 – 35 – 10 = ...

De hoefolste letter fan it alfabet hawwe jimme foar dizze puzel fûn? 
De ... e letter fan it alfabet is ... Folje dy letter yn by de groepsopdrachten.

Beäntwurdzje de folgjende fraach en ûntdek wat de fyfde letter fan it koadewurd is.

Watfoar kleur hoody hat Anno N.?
                  Swart – L
                  Wyt – M
                  Grien – K
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Groep Oranje

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it doalhôf de twadde, de wurdsiker de tredde, de rekkensommen de fjirde 
en de kwisfragen de fiifde. De útkomsten fan de dobbelstiennen moatte jimme ynfolje by de papieren fan de groepsop-

dracht. It doalhôf wiist himsels. De útkomsten fan de wurdsiker moatte opteld wurde. De útkomst jout oan watfoar letter 
fan it alfabet jimme brûke moatte. De antwurden fan de rekkensommen folje jimme yn op de papieren fan de groepsop-

dracht en ek de kwisfragen wize harsels.

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

Kinne jimme de goede letter fine mei help fan dit doalhôf?
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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 

Wat in lange rekkensom! Slagget it jimme om dizze drege som op te lossen?
Dan hawwe jimme in letter dy’t nedich is om de 4e letter fan it koadewurd te finen.

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 = ...

De hoefolste letter fan it alfabet hawwe jimme foar dizze puzel fûn? 
De ... e letter fan it alfabet is ... Folje dy letter yn by de groepsopdrachten.

Beäntwurdzje de folgjende fraach, folje it goede antwurd yn en fertsjinje ien kear ekstra tiid!

Wêr is de trijekoppige flamingo ûntsnapt? 
Dat wie te sjen yn it nijsberjocht!
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Groep Giel

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it doalhôf de twadde, de wurdsiker de tredde, de rekkensommen de fjirde 
en de kwisfragen de fiifde. De útkomsten fan de dobbelstiennen moatte jimme ynfolje by de papieren fan de groepsop-

dracht. It doalhôf wiist himsels. De útkomsten fan de wurdsiker moatte opteld wurde. De útkomst jout oan watfoar letter 
fan it alfabet jimme brûke moatte. De antwurden fan de rekkensommen folje jimme yn op de papieren fan de groepsop-

dracht en ek de kwisfragen wize harsels.

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

Kinne jimme de goede letter fine mei help fan dit doalhôf?
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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 

Wat in lange rekkensom! Slagget it jimme om dizze drege som op te lossen?
Dan hawwe jimme in letter dy’t nedich is om de 4e letter fan it koadewurd te finen.

8 x 4 + 19 – 2 – 17 + 3 – 15 – 2 = ...

De hoefolste letter fan it alfabet hawwe jimme foar dizze puzzel fûn? 
De ... e letter fan it alfabet is ... Folje dy letter yn by de groepsopdrachten.

 
Beäntwurdzje de folgjende fraach en ûntdek wat de fyfde letter fan it koadewurd is.

Watfoar patroan hat it blûske fan dhr. D. Beet?
                  Hertsjes - K
                  Rútsjes - L
                  Stipkes - M
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Groep Grien

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it doalhôf de twadde, de wurdsiker de tredde, de rekkensommen de fjirde 
en de kwisfragen de fiifde. De útkomsten fan de dobbelstiennen moatte jimme ynfolje by de papieren fan de groepsop-

dracht. It doalhôf wiist himsels. De útkomsten fan de wurdsiker moatte opteld wurde. De útkomst jout oan watfoar letter 
fan it alfabet jimme brûke moatte. De antwurden fan de rekkensommen folje jimme yn op de papieren fan de groepsop-

dracht en ek de kwisfragen wize harsels.

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

Kinne jimme de goede letter fine mei help fan dit doalhôf?
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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 

Wat in lange rekkensom! Slagget it jimme om dizze drege som op te lossen?
Dan hawwe jimme in letter dy’t nedich is om de 4e letter fan it koadewurd te finen.

4 x 6 + 17 – 3 – 18 + 7 – 8 – 0 = ...

De hoefolste letter fan it alfabet hawwe jimme foar dizze puzzel fûn? 
De ... e letter fan it alfabet is ... Folje dy letter yn by de groepsopdrachten.

Beäntwurdzje de folgjende fraach, folje it goede antwurd yn en fertsjinje ien kear ekstra tiid!

Wêr is de trijekoppige flamingo ûntsnapt? 
Dat wie te sjen yn it nijsberjocht!
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Groep Blau

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it doalhôf de twadde, de wurdsiker de tredde, de rekkensommen de fjirde 
en de kwisfragen de fiifde. De útkomsten fan de dobbelstiennen moatte jimme ynfolje by de papieren fan de groepsop-

dracht. It doalhôf wiist himsels. De útkomsten fan de wurdsiker moatte opteld wurde. De útkomst jout oan watfoar letter 
fan it alfabet jimme brûke moatte. De antwurden fan de rekkensommen folje jimme yn op de papieren fan de groepsop-

dracht en ek de kwisfragen wize harsels.

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

Kinne jimme de goede letter fine mei help fan dit doalhôf?
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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 

Wat in lange rekkensom! Slagget it jimme om dizze drege som op te lossen?
Dan hawwe jimme in letter dy’t nedich is om de 4e letter fan it koadewurd te finen.

6 x 3 + 33 – 11 – 19 + 9 – 4 – 6 = ...

De hoefolste letter fan it alfabet hawwe jimme foar dizze puzzel fûn? 
De ... e letter fan it alfabet is ... Folje dy letter yn by de groepsopdrachten.

 
Beäntwurdzje de folgjende fraach en ûntdek wat de fyfde letter fan it koadewurd is.

Wat stie der op de desk fan Janna Jet Jeuzel, de presintatrise?
                  In fruitskaal - K
                  In glês wetter - L
                  In skaaltsje nútsjes - M
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Groep Pears

De opdrachten
De dobbelstiennen binne de earste opdracht, it doalhôf de twadde, de wurdsiker de tredde, de rekkensommen de fjirde 
en de kwisfragen de fiifde. De útkomsten fan de dobbelstiennen moatte jimme ynfolje by de papieren fan de groepsop-

dracht. It doalhôf wiist himsels. De útkomsten fan de wurdsiker moatte opteld wurde. De útkomst jout oan watfoar letter 
fan it alfabet jimme brûke moatte. De antwurden fan de rekkensommen folje jimme yn op de papieren fan de groepsop-

dracht en ek de kwisfragen wize harsels.

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

Kinne jimme de goede letter fine mei help fan dit doalhôf?
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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 

Wat in lange rekkensom! Slagget it jimme om dizze drege som op te lossen?
Dan hawwe jimme in letter dy’t nedich is om de 4e letter fan it koadewurd te finen.

7 x 5 + 14 – 19 – 3 + 8 – 16 – 14 = ...

De hoefolste letter fan it alfabet hawwe jimme foar dizze puzzel fûn? 
De ... e letter fan it alfabet is ... Folje dy letter yn by de groepsopdrachten.

Beäntwurdzje de folgjende fraach, folje it goede antwurd yn en fertsjinje ien kear ekstra tiid!

Wêr is de trijekoppige flamingo ûntsnapt? 
Dat wie te sjen yn it nijsberjocht!
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Tiid en opbou
Dei 2 sil foar de middenbou ûngefear ien oere duorje. 
De fideo’s: De earste fideo duorret 2:55 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 0:28 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.

•  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 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: 2:55 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
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De learlingen sille mei-inoar ûndersteande opdrachten oplosse.
Der binne 11 pagina’s mei leersume fraachen út ferskate katergoryen op nivo. Elk nivo hat eigen fragen mei 
eigen útkomsten) Kies oan de hân fan it lêsnivo fan de klasse de opdrachten nivo 1 of 2.
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 útwikse-
le 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 ko-
ordinaten. 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. (0:28 minuten)
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!

 

De opdrachten
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Kopiearblêden
Nivo

1

DEi 

2



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

Hoefolle seizoenen hat in jier? 4
2

C2
B2

Watfoar wurd is de namme fan in seizoen? winter
desimber

G3
H3

It is net waarm, it waait faak én it reint in soad. Watfoar seizoen 
past by dy omskriuwing?

maitiid
hjerst

A4
E4

Yn watfoar seizoen falt de moanne jannewaris? yn ’e hjerst
yn ’e winter 

I9
E9

Hoelang duorret ien seizoen?  4 moannen
3 moannen

D13
E13

Watfoar seizoen begjint yn maart? simmer
maitiid

D25
D24 

Watfoar seizoen begjint yn juny? hjerst
simmer

F29
F30

Yn watfoar seizoen wurdt it krystfeest by ús fierd? yn ’e winter
yn ’e hjerst

B39
A39

Wannear is de grutte skoalfakânsje? simmer
maitiid 

E40
F40

Wat bart der yn de maitiid? dan falle de bledsjes fan ’e 
beammen
dan groeie de bledsjes oan ’e 
beammen

H41

G41
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Bisten
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wêr bedobbet in skyldpod syn aaien? op it strân
yn de bergen 

C41
D41

Watfoar bist is in emoe ?  in hynder 
in fûgel 

G35
G34

Yn watfoar lân libje sebra’s yn it wyld  Afrika 
Ruslân 

C32
B32

Wat binne de grutste bisten op de noardpoal?  iisbearen 
koälabearen  

E33
D33

Hoe hjit in manlik hynder?  in hynst
in merje 

G32
G33

Hoefolle poaten hat in spin?  6 
8 

C35
C34

Wat ite panda’s?  bamboe 
eucalyptus  

D28
C28

Wêr sykhelje fisken mei?  mei har mûle
mei har kiuwen

D22
C21

Op watfoar dei bedjerre wy ús bisten?  mei Sinteklaas 
op dieredei 

G11
G10

Hoefolle fearren hat in pau? 50
150

C5
C4
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Dagen & Moannen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

As de earste dei fan ’e wike moandei is, wat is dan de lêste dei fan ’e wike? snein C16

sneon C17

Watfoar dei komt der foar woansdei? tiisdei D18

tongersdei E18

Watfoar dei komt der fuort nei freed? sneon G25

snein H25

Watfoar dei komt der foar tiisdei? moandei H39

freed A1

Watfoar dei komt der foar freed? tongersdei G6

snein C7

Wat is de tredde moanne fan it jier? april F10

maart F9

Wat is de fiifde moanne fan it jier? maaie G14

juny I14

Wat is de sânde moanne fan it jier? juny E19

july G18

Watfoar moanne is de njoggende moanne fan it jier? oktober D37

septimber D2

Watfoar moanne is de tolfde moanne fan it jier? desimber D12

novimber F13
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Jonge bisten
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Watfoar jong bist komt út in aai? lamke E16

pykje E17

Watfoar jong bist komt ek út in aai? gerskrûper G21

dolfyn E22

Stelling: ynsekten lizze aaien. wier E25

net wier F25

Hoe wurdt it jong fan in flinter neamd? pup B30

rûp C30

Stelling: de aaien fan in kikkert hawwe in hurde skaal. wier H37

net wier G37

Stelling: de strepen fan in jonge sebra binne brún. wier B40

net wier B42

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

net wier F7

wier F8

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

wier C6

net wier B6

Stelling: in baby skyldpod sjocht syn mem noait. net wier C27

wier C26

Stelling: In sûchdier drinkt gjin molke. net wier G29

wier F29
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Muzyk: folje yn...
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Frysk bloed .... op!      tsjoch  E6
       sjoch  E7
Wol no ris brûze en ... ,     siede  C9
      riede  D9
En bûnzje troch ús ... om!     ieren  E12
       hieren  F12
Flean op! Wy sjonge it ... lân fan d’ierde,   grutste  F13
      bêste  G13
It Fryske lân ... eare en rom   fol  F16
      sûnder  F17

Refrein:  
Klink dan en daverje fier yn it ...   rûn  F18
      rûntsje  F19
Dyn âlde ... , o Fryske grûn!    hearen  E22
      eare  G34
Klink dan en ... fier yn it rûn    daverje  F24
      drave  F25
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!  
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De provinsjes fan Nederlân
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

1 Grinslân             C10
       Fryslân           C12

6 Oerisel            G12
        Gelderlân      C24

11    Noard-Brabân         D30
       Limboarch         D5

2      Drinte        F31    
        Grinslân                   C12

10    Seelân           D36
         Flevolân       D20

7      Noard-Hollân   E42
         Súd-Hollân       D42

9      Gelderlân        H40
        Utert             C40

8      Limboarch            F22 
        Utert              F42

4      Noard-Hollân   C24
         Fryslân              G24

5      Drinte     D30
          Flevolân   D12

Wat is de haadstêd fan Nederlân? 
Amsterdam   G32   
Den Haach   G33

Wat is de haadstêd fan Fryslân? 
Snits    D33
Ljouwert   E33
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Piktogrammen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

      
   hjir kinst swimme        F2
   hjir meist NET swimme     F24

   it húske                   F9
   restaurant               D8

   hjir mei NET smookt wurde                D16
   hjir mei gjin fjoer makke wurde     F15

   glêsbak                D12 
   jiskefet                 G24

   útgong                 C21
    lift                         C28

   needútgong                  E32
   ferbean te rinnen         F30

   stralingsgefaar       B24
   Wifi                         F36

   kofjemasine       C34
   brânblusser            C37

   útkyktoer                      B40
   museum                           E42

   ûntflambere materialen      E39
   barbecue                                D39
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Rekkenje
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

45 - 15 =  30 H38

35 G38

35 - 10 =  15 D40

25 D39

40 - 35 =  5 D10

15 D11

40 - 15 =  15 G5

25 G4

40 - 20 =  20 G24

15 C11

25 - 25 =  0 F4

5 F3

20 - 15 =  10 B8

5 C8

45 - 35 =  10 D17

15 C17

45 - 5 =  30 F22

40 F21

15 - 10 =  5 D34

10 D35
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Rekkenje
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

13 = 10 + 3 B38

4 B28

18 = 10 + 7 F31

8 F33

16 = 10 + 6 D32

5 D33

12 = 10 + 2 C25

8 E23

11 = 10 + 11 C19

1 C20

15 = 5 + 5 G17

10 G16

14 = 4 + 10 C10

8 B10

19 = 9 + 8 F3

10 F6

17 = 7 + 10 E2

5 E1

13 = 3 + 8 C17

10 C18

19 = 3 + 14 F26

16 G26

12 = 3 + 7 B33

9 C33

15 = 4 + 11 D4

9 D5

18 = 4 + 14 G8

8 G9

11 = 3 + 6 B13

8 C14
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Famylje
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wat binne in heit, mem, broer, sus en broer meiel-
koar?

in húshâlding
in famylje 

 G2
G3

Jantina har mem hat in poppe krigen. It is in famke. 
Wat is dat famke fan Jantina?

nichtsje
suske

 E11
E10

Lisa har heit en har omke hawwe in heit en mem. 
Binne dat Lisa har pake en beppe?

net wier
wier

E15
E40

Wytze is in jonkje, mar wat is hy fan syn heit en mem? soan
neefke

 C22
B22

Hoe wurdt de suster fan jimme heit ek wol neamd? muoike
beppe 

G28
H28

Hoe wurdt de soan fan dyn omke ek wol neamd? neef
broerke

E30
E29

Myn twa suskes sieten tagelyk yn ’e búk fan ús        
mem. Wat binne sy tegearre?

twaling
stel

C39
D39

Hoe wurdt de broer fan jimme heit ek wol neamd? omke
muoike

E36
E37

Hoe wurdt de heit fan jimme mem ek wol neamd? omke
pake

C2 
C3

Binne pakes en beppes altyd troud? fansels net
jawis

E34
E35
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Blommen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Watfoar folchoarder kloppet.. siedzje, kymje, groeie F28 

groeie, siedzje, kymje F29

Wat kin der út in blombol groeie? In titelroas G30

In koweblomke G31

Wannear moatte blombollen yn ’e grûn? yn ’e winter E28

yn ’e maitiid E29

As de bledsjes fan in blom falle, wat is de blom dan? wilich D21

ryp D22

Fan watfoar plant kinst de bledsjes ite? woartels E9

slaad E8

Hoe neame we it as in appel ree is om te iten? ryp F12

gear G12

In hynsteblom hat plúskes as siedsjes. Hoe komme se 
oeral teplak?

troch de wyn D6

troch de sinne E6
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Kopiearblêden
Nivo

2

DEi 

2



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

Wat heart by de natuer? bosk
fabriken

C2
B2

Watfoar ferfiermiddel fersmoarget de loft net? fyts
scooter

G3
H3

Wat is net goed foar it miljeu? wetterkrêft
disel

A4
E4

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

I9
E9

Wat heart net yn ’‘e GFT -kontener? ierappelskilen
kaugom

D13
E13

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

D25
D24 

Wat brûkt in biologyske boer net? strie
fergif

F29
F30

Wat wurdt der mei wynmûnen opwekke? elektrisiteit
ljocht

B39
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

E40
F40

Stelling: fan ierappels kin plestik makke wurde. net wier
wier

H41
G41

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

C11
C33
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Bisten
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wêr bedobbet in skyldpod syn aaien? op it strân
yn de bergen 

C41
D41

Watfoar bist is in emoe ?  in hynder 
in fûgel 

G35
G34

Yn watfoar lân libje sebra’s yn it wyld  Afrika 
Ruslân 

C32
B32

Wat binne de grutste bisten op de noardpoal?  iisbearen 
koälabearen  

E33
D33

Hoe hjit in manlik hynder?  in hynst
in merje 

G32
G33

Hoefolle poaten hat in spin?  6 
8 

C35
C34

Wat ite panda’s?  bamboe 
eucalyptus  

D28
C28

Wêr sykhelje fisken mei?  mei har mûle
mei har kiuwen

D22
C21

Op watfoar dei bedjerre wy ús bisten?  mei Sinteklaas 
op dieredei 

G11
G10

Hoefolle fearren hat in pau? 50
150

C5
C4

Hoefolle herten hat in wjirm? 1
10
50

E4
E24
B5
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Rekkenjen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wat is swierder: 300 gram appels of in kwart kilo
appels?

Kwart kilo E16

300 gram E17

Do hast 84 foto’s en smytst in kwart fuort. Hoefolle 
foto’s hast dêrnei noch oer?

63 G21

60 E22

In kwart fan in groepke fan 16 bern is siik.
Hoefolle bern binne siik?

4 E25

3 F25

In kwart fan in klasse mei 20 bern komme op ’e fyts nei 
skoalle. Hoefolle bern komme op ’e fyts?

10 B30

5 C30

Wêr sit de útkomst fan de som 95-80 tusken? tusken 1 en 10 H37

tusken 11 en 20 G37

Wêr sit de útkomst fan de som 29+49 tusken? tusken 71 en 80 G8

tusken 61 en 70 E42

Watfoar antwurd sit it tichtste by de útkomst fan de 
som 103:20?

15 F7

5 F8

Wêr sit de útkomst fan de som 92:8 tusken? tusken 11 en 20 C6

tusken 21 en 30 B6

Wêr sit de útkomst fan de som 150:7 tusken? tusken 11 en 20 C27

tusken 21 en 30 C26

Wêr sit de útkomst fan de som 159:8 tusken? tusken 11 en 20 G29

tusken 21 en 30 F29
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Rekkenjen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

47 + 28 =  75 C16

85 C17

27 + 25 =  52 D18

42 E18

23 + 17 =  40 G25

39 H25

41 + 31 =  72 H39

62 A1

39 + 33 =  72 G6

71 C7

45 + 12 =  53 F10

57 F9

37 + 16 =  53 G14

51 I14

33 + 30 =  53 E19

63 G18

49 + 22 =  67 D37

71 D2

29 + 28 =  57 D12

67 F13
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Muzyk: folje yn...
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Frysk bloed tsjoch (E6) / sjoch (E7) op!  

 

Wol no ris brûze en siede (C9) / riede (D9), 

  
En bûnzje troch ús ieren (E12) / hieren (F12) om! 

 

  
Flean op! Wy sjonge it grutste (F13) / bêste (G13) lân fan d’ierde, 

  
It Fryske lân fol (F16) / sûnder (F17) eare en rom. 

Refrein:  
 

Klink dan en daverje fier yn it rûn (F18) /rûntsje (F19)  
 

Dyn âlde hearen (E22) / eare (E21), o Fryske grûn!  
 

Klink dan en daverje (F24) / drave (F25) fier yn it rûn  
 

Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
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Rekkenje
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Meitsje de som ôf:
946 = 6 + 900 + …..

60 B14

  40 C14

Folje yn:
…+…= 70

35+35 F28

  40+40 F26

Meitsje de som ôf:
427 = … + 20 + 400

70 D29

7 D30

Meitsje de som ôf:
70 + 3 + 100 = ….

173 F32

730 F33

Folje yn:
… x … = 70

2x30 D39

7x10 E39

Ien ticket kostet € 7,85. Mei hoefolle euro kinsto it 
bêste betelje om sa min mooglik wikseljild werom te 
krijen?

8 euro C39

85 euro C40

Wat is minder? 0,05 F42

0,50 F31

Wat is mear? 10,76 G12

10,67 G13

Hoefolle is 0,5 liter? ien liter C24

  in heale liter C25

Hoefolle is 250 gram? in heal pûn D36

in ûns D37
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De eilânnen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

1 Ljouwert  F2
 Harns   F4

2 Drachten  D24
 Dokkum   D8

3      Harns              D16
            Snits                   D20

4        It Hearrenfean    G9
            Drachten           G24

5       Snits                   C28
           Starum            E3

6      Grins                   C22
          It Hearrenfean      E32

a.     Flylân                  F36
        Skylge                     B1

b.  It Amelân    B14
         Skylge                    C37

c. Skiermûntseach   E40
        It Amelân                  E42

d.  It Amelân                   D15
       Skiermûnseach   H40
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Rekkenje
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

45 - 15 =  30 H38

35 G38

35 - 10 =  15 D40

25 D39

40 - 35 =  5 D10

15 D11

40 - 15 =  15 F5

25 F4

40 - 20 =  20 C12

15 C11

25 - 25 =  0 D4

5 D3

20 - 15 =  10 B8

5 C8

45 - 35 =  10 D17

15 C17

45 - 5 =  30 F22

40 F21

15 - 10 =  5 D34

10 D35
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Provinsjes fan Nederlân
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

12 Seelân     B22
          Limboarch   B38

11 Noard-Brabân   F33
          Súd-Hollân   F20

8     Flevolân   D30
          Utert    D32

10   Seelân    C24
           Súd-Hollân  D24

5   Utert    C12
           Flevolân   C20

3       Drinte     G16
           Gelderlân   G14

2      Grinslân   C10
           Fryslân    C5

4        Súd-Hollân    B12
           Noard-Hollân   F6

6       Oerisel    E2
            Gelderlân   E7

9      Gelderlân    C18
           Limboarch     C25
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Seizoenen
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wêr komt de sinne moarns op? yn it westen
yn it easten

G2
G3

Yn watfoar moanne begjint de hjerst? desimber
septimber

E11
E10

Yn watfoar seizoen wurde de dagen langer? winter
maitiid

E15
E16

Hoe sjocht in blêd fan in beam der yn de maitiid faak 
út?

grien en farsk
brûún en bros

C22
B22

Wannear is de langste dei fan it jier? om 23 septimber 
hinne
om 22 juny hinne

G27 
G28

Wannear ferkleurje de bledsjes oan ’e beammen? yn ’e hjerst
yn ’e winter

E30
E29

Stelling: liderkes (snieklokjes) groeie yn de maitiid en 
de winter.

wier
net wier

B40
B41

Stelling: yn july is it yn Nederlân simmer. net wier
wier

E27
E28

Stelling: alle lannen op ’e wrâld hawwe 4 seizoenen. wier
net wier

C3 
C2

Hoe hâlde sweltsjes har waarm yn ’e winter? se fleane nei Afrika
se hâlde in wintersliep

E34
E35

Op de langste dei is it yn Nederlân .... oeren ljocht 16
24

C20
B1

Hokker temperatuer komt yn ’e simmer yn Nederlân 
net foar?

10 graden ûnder nul
30 graden boppe nul

C13
G8

Stelling: de sinne giet ûnder yn it ... Westen
Noarden

G26
B12
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Ferkear
By it goede antwurd krigest it juste koördinaat, folje dat yn 
op it raster

Wat is in ferfiermiddel? fyts E36

kompjûter F36

Watfoar ferfiermiddel rydt op ’e sneldyk? auto G30

trein G31

Wa meie by guon gelegenheden wol troch it reade 
stopljocht ride?

de plysje D42

de juf G32

Wat is spesjaal foar fuotgongers makke? in sebrapaad D21

in fytspaad D22

Wa meie net op ’e sneldyk ride? bussen E9

fytsers E8

Wat heart der by it iepenbier ferfier? fearboat F12

fyts G12

Wat is in tsjinlizzer? immen dy’t fan ’e oare kant 
komt

D6

immen dy’t midden op de 
dyk rint

E6

Wat is in foarbyld fan iepenbaar ferfier? fyts B7

bus G2

auto C9
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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 1:44 min. De twadde, ôfslutende fideo duorret 1.27 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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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



     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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