
 

 

Opdracht 6:Voelen, voelen, voelen…..wat voel ik?  

 

Als je een echte detective wilt worden moet je natuurlijk goed kunnen speuren! 

In deze zak zitten allemaal geheimzinnige spulletjes verstopt. 

Om de beurt mag je voelen met je handen.  

Wat zou er toch in die zak zitten?? Heb je het gevoeld?? Haal het er dan maar 

uit…..Heb je het goed geraden?? Knap hoor!! Je wordt vast een goede speurneus! 

De kinderen uit groep 1 mogen beginnen , dan groep 2, dan groep 3 en als laatste 

groep 4. Dus van makkelijk naar moeilijk! 

 

 

 

Opdracht 8:  Proeven…mmmmm wat proef ik? 

 

Detectives moeten natuurlijk ook oppassen! Want soms moeten ze allerlei 

gevaarlijke dingen doen en ontdekken. 

Weet jij wat je proeft?? 

We zullen zien. In elk potje zit iets …..met de blinddoek op mag je proeven….Nee, 

nee. Niet stiekem kijken hoor!! 

Een echte speurneus weet wat hij proeft……..zou het lekker zijn….of juist heel 

vies?? 

Succes!! 

 

 

 

Opdracht 5: Detectives moeten goed kunnen onthouden…..  

 

Kun jij dingen goed onthouden?? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Onder dit 

kleed liggen een heleboel leuke boeken. Bekijk en bespreek samen de titels van 

de boeken, probeer ze te onthouden 

Heb je alle titels besproken dan mag je nog  1 minuut kijken, daarna gaat het 

kleed er weer over. We wachten 1 minuut.(zing ondertussen maar een liedje) 

Weten jullie nu nog welke boeken er verstopt lagen onder het kleed?? 

 

Misschien kan de moeder/juf/meneer nog het “geheime”gedicht voorlezen 

voordat je naar de volgende opdracht op zoek gaat. 

 

 

Opdracht 2: Ben je een echte speurneus??dan kun je goed geluiden 

herkennen! 

 

Als je goed luistert kun je veel geheimen tegenkomen….dus luisteren is 

belangrijk. 

Kunnen jullie goed luisteren?? Laat het dan maar eens zien. 

Je hoort allerlei geluiden. Leg om de beurt het juiste plaatje neer. 

Controleer daarna of je het goed hebt gedaan. 

 

 



 

Opdracht 9: Daar krijg je dorst van….    

 

Geheimen oplossen kost veel energie, je kunt er best moe van worden. Daarom 

hier een lekkere traktatie ….mmm een geheimzinnig drankje en ….een schatkistje. 

 

Eet smakelijk. 

 

Heb je nog tijd over….los dan samen deze raadseltjes nog maar op. 

 

 

 

 

Opdracht 7: uuuhhhhh wie zijn dat??? 

 

 Hee…..wie hebben we hier…………deze geheimzinnige meneren en 

mevrouwen….helemaal vermomt??? Weten jullie wie het zijn??? 

Probeer het samen maar eens te ontdekken. Goed kijken en laat je niet voor de 

gek houden!! 

Gooi allemaal met de dobbelsteen: degene die het hoogste heeft gegooid mag de 

eerste foto kiezen en raden wie het is.De rest mag wel meedenken natuurlijk!  

Daarna weer opnieuw gooien : wie dan het hoogste heeft gegooid mag kiezen. 

Enz. 

 

 

Opdracht 3 : Geheimen ontdekken…even oefenen 

 

Ken je het spel van de geheime smartie?? 

Je ziet hier een bordje. Op dit bordje leggen we 10 smarties. 

1 kind wordt geblinddoekt en de andere kinderen wijzen 1 geheime smartie aan!! 

De blinddoek gaat af en het kind mag een voor een een smartie pakken . Is het niet 

de geheime smartie?? Dan bof je..je mag hem opeten..Is het wel de geheime 

smartie…dikke pech….het volgende kind is aan de beurt. 

 

 

 

 

 

Opdracht 1 : Wat staat hier nu??Dat kan een echte speurneus oplossen!  

 

Geheimschrift oplossen: Probeer samen te ontdekken wat hier staat. Kijk goed op 

het grote vel papier..daar kun je een oplossing ontdekken. Voor de kinderen die dit 

moeilijk vinden is er een ander geheim werkje: zoek de verschillen….Kun jij ze 

vinden??? 

Goed kijken hoor! 

 

 

 

 



 

Opdracht 10: Gooi maar om!!  

 

Zie je daar al die detectives??Kun jij ze omgooien met de bal?? 

Let op….. de grotere kinderen kunnen al wel verder weg staan om te gooien. De 

jongere kinderen mogen wat dichterbij! 

Je mag 3 x gooien. 

Hoeveel kun jij er omgooien?? 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4: Ontdek de verandering!!  

 

Eén speler, de detective, verlaat de kring. Van de overige spelers ruilen 2 spelers 

een voorwerp, bijvoorbeeld hun trui, bril of schoenen met elkaar. De detective 

mag vervolgens terug komen en moet nu raden wat er is veranderd. Doe dit 

spelletje een paar keertjes. Probeer het lekker moeilijk te maken…… Echte 

speurneuzen kunnen dat wel! 

 

 

 


