Opdrachtkaart 1: Route Beukenhorst
Je bent nu in de Beukenhorst.
In en rondom deze wijk hebben wij 10 spannende opdrachten gemaakt
die jij kan maken.
Heel veel plezier!
Opdracht 1
De stenen rondom dit voetbalveld zijn beschilderd door kinderen uit deze
buurt.
Op de stenen zijn verschillende vlaggen van landen geschilderd. Welke zie jij?
Opdracht 2
Als je vanaf het trapveldje naar de speeltuin loopt staat er een rij paaltjes.
Doe de volgende opdracht met z’n tweeën. 1 persoon slalomt heen en terug
om de paaltjes. De andere persoon telt hoelang deze persoon hierover doet.
Vul op het antwoordvel in hoe snel je bent!
Opdracht 3
Tussen de parkeerplaatsen is een speeltuin. De speeltoestellen zijn allemaal
gekleurd. Welke twee kleuren zie je?
Welke kleur krijg je als je deze kleuren mengt?
Opdracht 4
Naast de speeltuin staan verschillende containers voor verschillende soorten
afval.
Weet jij welk afval in welke container moet?
Opdracht 5
Voorbij de speeltuin is een soort moestuintje. In deze moestuin liggen 4 autobanden die gebruikt worden als bloembak. Dit heet upcyclen. Dat betekend dat
een product op een andere manier een nieuwe functie krijgt.
Noem nog drie een manieren om een autoband te upcyclen?
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Opdrachtkaart 1: Route Beukenhorst - vervolg
Opdracht 6
Bij de ingang van het woon-, zorg-, en dienstencentrum staat een lange grote
bank met daarin allemaal planten in gaten. De meeste gaten zijn
gevuld met bloemen, maar niet allemaal.
Hoe veel gaten zitten er totaal in de groten plantenbank (elk gat telt mee).
Opdracht 7
In een paar van deze gaten zitten bloempotten.
Hoe veel verschillende soorten planten zitten er in deze bloempotten.
Opdracht 8
Als je met je rug naar de bank met bloempotten gaat staan kijk je tegen een
ander gebouw aan. Boven de deur van dit gebouw staan huisnummers. Wat is
het laagste huisnummer wat je ziet staan?
Opdracht 9
Overal om ons heen is geluid. Ook rondom het gebouw van de Beukenhorst. Ga
op zoek naar 5 voorwerpen die geluid maken.
Schrijf hieronder op welke voorwerpen je gevonden hebt.
Opdracht 10
Op dit grasveld staan negen bomen in een vierkant, zoals op de afbeelding op
het antwoordvel.
Teken in deze afbeelding met 4 lijnen een pijl door alle punten heen, zonder je
pen van het papier te halen.
Einde route Beukenhorst
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Opdrachtkaart 2: Route Diemen-centrum
Je bent nu in Diemen Centrum.
In en rondom deze wijk hebben wij 10 spannende opdrachten gemaakt
die jij kan maken.
Heel veel plezier!
Opdracht 1
De kinderboerderij heeft allerlei dieren rondlopen, van kippen tot ezels.
Welke dieren mogen er niet komen?
Opdracht 2
Aan de D.J. Den Hartoglaan zit het politiebureau van Diemen en
de Brandweerkazerne.
Ken jij het nummer wat je kunt bellen als je de politie of brandweer
nodig hebt?
Naast branden blussen doet de brandweer nog veel meer dingen om mensen
en dieren te helpen. Kun je er eentje verzinnen?
Opdracht 3
Ga naar de voorkant van theater de Omval.
Ga op 1 been staan en probeer om niet om te vallen. Tel hoeveel cirkels er op
de voorgevel te zien zijn.
Opdracht 4
Steek voorzichtig over bij de zebra en loop langs het winkelcentrum richting
het marktplein. Op woensdag is er markt op dit plein. Er staan dan allerlei
kraampjes die verschillende producten verkopen zoals brood, kaas, noten,
groente en fruit.
Teken je favoriete fruit na.
Opdracht 5
Bij de bibliotheek kun je boeken lenen. Rechts naast de ingang van de bibliotheek staat met witte letters een tekst op het raam. De tekst:
“Sommige boeken beginnen zo fascinerend dat je nauwelijks verder durft te
lezen.”
Welke letter komt het meeste voor in deze tekst?
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Opdrachtkaart 2: Route Diemen-centrum - vervolg
Opdracht 6
Loop de hoek om richting de speeltuin op het van Markenplantsoen.
In de speeltuin zijn een heleboel verschillende speel- en sporttoestellen. Een
van deze toestellen is erg goed geschikt om op te springen.
Zoek dit toestel. Welke is het?
Opdracht 7
Ergens op gebouw De Verbinding staat een vrouw afgebeeld met een ijsje in
haar hand. Zoek deze. Hoeveel bolletjes ijs heeft deze vrouw?
Opdracht 8
Weet jij wie deze mevrouw is?
Opdracht 9
In de tuin van dit huis staat een hele grote bijzondere boom. Dit is een fruitboom.
Weet jij welk fruit er aan deze boom groeit?
Opdracht 10
Deze school heet de Octopus. Een octopus is een dier dat leeft in de zee.
Weet jij hoeveel poten een octopus heeft?
Einde route Diemen-centrum
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Opdrachtkaart 3: Route Rode Kruislaan
Je bent nu in de Rode Kruislaan.
In en rondom deze wijk hebben wij 10 spannende opdrachten gemaakt
die jij kan maken.
Heel veel plezier.
Opdracht 1
doorgang waar je met een auto onderdoor kunt rijden.
Opdracht 2
In de speeltuin staat een ronde zandbak. We zijn benieuwd naar de omtrek van
wordt vaak één stap gebruikt als 1 meter. Elke steen van de rand van de zandzandbak heen en meet
Opdracht 3
Rondom de speeltuin zijn veel dingen te zien. Een van deze dingen zijn bomen.

Opdracht 4
Ergens bij een balkon bij de speeltuin hangen vlaggetjes.
Opdracht 5

Bedenk zo veel mogelijk vlaggen van landen met deze kleuren bevat.
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Opdrachtkaart 3: Route Rode Kruislaan - vervolg
Opdracht 6
In de speeltuin staat een groot potlood. Loop hiernaartoe. Links van het potlood
in het gras staan bloemen die binnenkort uitkomen.
Weet jij hoe deze bloemen eruit komen te zien?
Teken op het antwoordblad de bloem die jij denkt dat er uitkomt.
Opdracht 7
Naast de deur van het kinderdagverblijf hangt een bord met dieren en
het woord welkom.
Welke dieren zie jij allemaal?
Opdracht 8
Groen is een kleur die je krijgt door twee kleuren te mengen. Welke twee
Opdracht 9
De Rodekruislaan is vernoemd naar het Rode Kruis. Het Rode Kruis is een oreen te kort aan
voedsel en bij ongelukken. Het Rode Kruis helpt op dit moment ook bij de coronacrisis door te helpen in ziekenhuizen. De oprichter van het Rode Kruis kwam
Een van de straten die aan de Rode Kruislaan grenst is vernoemd naar de
oprichter van het Rode Kruis. Hoe heet deze meneer?
Opdracht 10
Bij de kruising staat een bordje op de stoep met een tekening en een verhaaltje
over op de stoep lopen.
Hoe vaak staat de letter ‘a’ op dat bordje?
Einde route Rode Kruislaan
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Antwoordkaart 1: Route Beukenhorst
Antwoord 1 (7 punten )

Antwoord 2 (5 punten)

Antwoord 3 (3 punten)

Antwoord 4 (5 punten)

Antwoord 5 (3 punten)
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Antwoordkaart 1: Route Beukenhorst - vervolg
Antwoord 6 (5 punten)

Antwoord 7 (6 punten)

Antwoord 8 (3 punten)

Antwoord 9 (5 punten)

Antwoord 10 (4 punten)
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Antwoordkaart 2: Route Diemen-centrum
Antwoord 1 (2 punten)

Antwoord 2 (4 punten)

Antwoord 3 (6 punten)

Antwoord 4 (5 punten)

Antwoord 5 (5 punten)
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Antwoordkaart 2: Route Diemen-centrum - vervolg
Antwoord 6 (2 punten)

Antwoord 7 (2 punten)

Antwoord 8 (2 punten)

Antwoord 9 (5 punten)

Antwoord 10 (5 punten)
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Antwoordkaart 3: Route Rode Kruislaan
Antwoord 1 (9 punten)

Antwoord 2 (2 punten)

Antwoord 3 (13 punten)

Antwoord 4 (5 punten)

Antwoord 5 (5 punten)
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Antwoordkaart 3: Route Rode Kruislaan - vervolg
Antwoord 6 (2 punten)

Antwoord 7 (10 punten)

Antwoord 8 (2 punten)

Antwoord 9 (2 punten)

Antwoord 10 (5 punten)
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