
Etalage speurtocht - Uitleg
Zoek een Boek

Waar?
In het centrum van Borne

Hoe?
Er zijn 12 boeken verstopt, zoek ze in de etalages. Bij ieder boek hoort een gedichtje.

Lees samen het gedichtje.

Zie je iets liggen bij het boek?

Zoek het plaatje van dat voorwerp op de achterkant van dit blad.

Trek een lijn van het nummer naar het plaatje. Het nummer staat op de poster.

Heb je alle boeken gevonden?
Breng dan dit blad naar de Bibliotheek (Kulturhus, Marktstraat 23, Borne). 
Vul hieronder je contactgegevens in.

Naam:

Telefoonnummer: 

Leeftijd kind/kinderen: 

Misschien win jij een prijs!

Are you joining the scavenger hunt?!
Where? In the citycenter of Borne
How? 12 books are hidden, look for them in the shop windows. Each book has a poem. 

 Read the poem together.

   Do you see anything near the book?

   Find the picture of that object on the back of this sheet.

 Draw a line from the number to the picture. The number is on the poster.

Hand in the search sheet at the library (Kulturhus, Marktstraat 23, Borne) 
and have a chance to win a prize! 

Приєднуйся до квесту?!
куди? в центрі Борне
Яким чином? 12 книг заховано, шукайте їх у вітринах. У кожній книзі є вірш.

 Прочитайте разом вірш.

  Ти бачиш щось біля книги?

 Знайдіть зображення цього предмета на звороті аркуша.

 Проведіть лінію від числа до числа.

Здайте аркуш пошуку до бібліотеки (Kulturhus, Marktstraat 23, Borne) 
і отримайте шанс виграти приз!

   Do you see anything near the book?

   Find the picture of that object on the back of this sheet.

 Draw a line from the number to the picture. The number is on the poster.

  Ти бачиш щось біля книги?

 Знайдіть зображення цього предмета на звороті аркуша.

 Проведіть лінію від числа до числа.

Kun je niet alles vinden? Geeft niets; leuk dat je mee hebt gedaan! Lever alsnog je zoekblad in bij de bibliotheek. 



Bij elk gedicht hoort een voorwerp. Gedicht 1 gaat bijvoorbeeld over snoep; 
het voorwerp is drop. Zie jij het juiste plaatje? 

Trek dan een lijn van de nummers naar de woorden.
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