Kerststerrenspeurtocht Bergentheim
Tweede kerstdag
... en dan ineens kan er geen kinderkerstfeest gevierd worden.
Maar we hebben we iets anders leuk bedacht. Zo kunnen jullie als gezin
samen op pad om een kerststerrenspeurtocht door Bergentheim te doen!
We willen jullie vragen dit in verband met alle maatregelen waar we mee te
maken hebben dit als gezin alleen te doen.
De speurtocht is tussen 10:00 uur en 17:00 uur te doen door Bergentheim.
Voor de ouders hebben we aanwijzingen gemaakt waar je de kerststerren
kunt vinden. Voor de kinderen zijn bij de kerststerren vragen en leuke
wetenswaardigheden te vinden over het kerstverhaal.
Op elke kerstster staat een letter. Verzamel alle letters. Heb je ze allemaal
gevonden? Lever je oplossing in bij de kerk!
Uit alle ingeleverde oplossingen zullen we 3 winnaars trekken. Zij krijgen een
leuke prijs!
Fijne speurtocht met elkaar!!!
Groetjes de kerstfeestcommissie

Aanwijzingen waar je de kerststerren kunt
vinden:
Aanwijzing:
1

Waar woont de meester van groep 7/8 van de Casper Diemerschool?

2

Waar woont de dominee?

3

Op welk huis aan het kanaal staat “Erve Dalvoorde”?

4

Waar in Bergentheim woont een wethouder van Hardenberg?

5

Welke gastouder woont dicht bij het Bastingplein?

6

Welk gastouder woont vlakbij het bos?

7

Hier wonen 5 broers!

8

Als je hier woont heb je geen reistijd naar school!

9

Waar wordt honing verkocht?

10 Wie zorgt voor schone ramen?
11 Op welk huis staat “de Buidel”
12 Wie heeft er uitzicht op dit hekje? (zie foto volgende pagina)
13 Waar woont de juf van de Casper Diemerschool?
14 Waar woont de slager?

Letter:

Foto behorende bij vraag 12

Lever de oplossing in bij de kerk!
Oplossing:

________________________________________________________

Naam:

________________________________________________________

Adres:

________________________________________________________

Telefoonnummer ouder: ________________________________________________________

Elk kind mag een kerstzuurstok meenemen! En pak het blad met extra opdrachten
mee om thuis nog even na te genieten en te praten!

