Mario bros
zoektocht

Beste kinderen,
Ik heb jullie hulp nodig! Peach is vermist! Wario heeft haar ergens
opgesloten. Door middel van opdrachten kunnen jullie de weg naar haar
vinden. Want je krijgt steeds een tip over waar de volgende koffer verstopt
zit. Maar er is meer... per opdracht kunnen jullie een COIN verdienen.
Wanneer jullie _____ coins hebben gevonden, dan volgt er een verrassing.
Ook zijn er doorheen het huis afbeeldingen van de speelpersonages van
Mario Bros opgehangen. Je kan de zwart-wit foto zien. Kunnen jullie ze
allemaal vinden en op het blad kleven? Zo ja, dan verdienen jullie nog ____
extra coins!
REGELS
- Er is niets te vinden op de volgende plekken:
- Er wordt niet gesprongen op bedden of getekend op iets anders dan
papier
- Je mag een kast openen maar geen kledij eruit nemen of rommelen in
spullen
- Peach vinden is TEAMWORK, er wordt geen ruzie gemaakt
- Veel plezier maken is de boodschap!

Hey Mario's en Luigi! Neem allemaal maar een
pet en speel mee. Leer iedereen goed kennen
tijdens deze eerste opdracht! Speel memory.
Wie kan er de meeste prenten uithalen ? Als het
spel gedaan is, dan verdienen jullie als team ____
coins.

De volgende koffer vind je _____________________________________

Er zijn 6 YOSHI eieren verstopt in deze kamer...
Kan jij ze vinden? In sommige eieren zitten
COINS verstopt....

De volgende koffer vind je ______________________________

Oh nee, zie jij al die GOOMBA's? Prik ze met de
stokjes plat en verdien _____ COINS!

De volgende koffer vind je ___________________________________

Er staan allemaal BOWSERS opgestapeld. Speel
enkele spelletjes 'Gooi de bekers om'. Ben je
klaar? Dan verdien je weer ______ COINS.

De volgende koffer vind je ________________________________

I SPY!
Kunnen jullie alles vinden? Werk samen en
verdeel de opdrachten...
TIP: Geef wat je al geteld hebt een kleur...
Je verdient _______coins

De volgende koffer vind je_________________________________

Kunnen jullie alle woorden zoeken in het
rooster? Doe dit aan de grote tafel. De grote
kinderen kunnen dit zeker zoeken terwijl de
anderen Mario door het doolhof leiden.
Gelukt? Als je wil mag je ook kleuren. Er liggen
kleurprenten. Of speur nog naar de prenten die
je moet opkleven...
Je verdient weer______ COINS

De prinses zit opgesloten in ... (vraag aan mama Mario)

HOERAAAAAA Jullie hebben mij gevonden!!!
Hebben jullie _______ coins verzameld? Yes! Dan mogen jullie ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
en... je mag een coin opeten!
VEEL PLEZIER!

