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Beste ouders, beste Lentelanders,  

 
Nu blijkt dat we toch nog eventjes thuis verder aan de slag moeten gaan, hebben 
we voor jullie een vrijblijvende, (ont)spannende gezinsactiviteit 
uitgewerkt: Lenteland Cluedo! 
 

Wat?

 

Lenteland Cluedo is een wandel/zoektocht van ongeveer 3,5 km lang.  
Deze start en eindigt aan school.  
De tocht is haalbaar voor zowel kleuters (met hun ouders) als oudere 
kinderen.  

Wanneer? 

 

De wandel/zoektocht blijft 3 weken actief, dit wil zeggen vanaf maandag 27 
april tot en met zondag 17 mei.  
Op deze manier spreiden we onze groep speurders!  
 

Verhaal Weet je dat er in Lenteland een echte schatkist staat? Maar… terwijl de 
kinderen niet op school waren, heeft iemand de kist verstopt! Kan jij te 
weten komen wie de kist heeft verstopt? En waar de kist te vinden is? Kraak 
jij de code, en kan je de kist openen? Kortom, word jij een echte detective?  

Hoe? 
 

 

- Volg de route. 
- Langs de wandeltocht zal je 9 affiches aan een raam van huizen zien 

hangen. Kijk dus goed!  
- Op elke affiche zal je 3 tips (zowel een dader, plaats als code) terug 

vinden. Deze moet je doorstrepen op je lijst. Op het einde van de 
wandeltocht zal je 1 dader, 1 plaats en 1 code overhouden.  

- Zet hier een kring rond, vul je naam en klas aan op het onderste vakje 
van het infoblad en stop deze bundel terug in de brievenbus van 
school.  

- Een onschuldige handschoen trekt een winnaar, die wint een leuke 
prijs!   



 

              Arkorum 03 – basisschool Lenteland                                     051/ 206176 

                 Honzebroekstraat 44                                                 www.lenteland.be 

       8800 Roeselare                  lenteland@arkorum.be 

                      

 

 

Scholengroep ARKORUM vzw – Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare 

 

Veel zoekplezier! 
Hou het veilig en gezond,  

Het Lentelandteam 

Nodig? 

 
 

 

Infobundel (met route) en afvinklijst:  
- aan de poort van de school hangt een map. Hierin zitten reeds 

afgedrukte formuleren. Uit de map kan je een bundeltje nemen.  
OF 

- deze vind je ook digitaal terug op onderstaande link.  
Print deze thuis af (in totaal 5 bladzijden). 

https://drive.google.com/drive/folders/1vop8Hb0hzDdYI7nUxmbDUB6WoiR
f4ujZ?usp=sharing 

- Balpen of potlood 
 
 
Route:  
Deze kan je terug vinden in de bundel, maar ook digitaal via onderstaande 
link (kan je op je smartphone openen en groter zetten). 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XIZL6Eg-IP-
EzuC0nao_n2rcSyXiup7J&ll=50.96291993278713%2C3.111789999999928&z
=16 

 

Lenteland Cluedo! - 

Google My Maps 

In Lenteland staat een echte schatkist! 

Maar... terwijl de kinderen niet op 

school waren, heeft iemand de kist 

verstopt! Kan jij te weten komen wie de 

kist heeft verstopt? En waar de kist te 

vinden is? Kraak jij de code en kan je de 

kist openen? Kortom, word jij een echte 

detective? 

www.google.com 

 

Belangrijk! 

 

Ook bij deze activiteit houden we rekening met de maatregelen rond het 
Coronavirus:  

- Deze activiteit kan in gezinsverband, spreek niet af met een groep 
om dit samen te doen.  

- hou afstand tijdens het wandelen 
- nergens aanbellen, enkel goed kijken!  
- was je handen wanneer je thuis komt.  
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