Hoi ……..
We hebben jullie hulp nodig! Zijn jullie klaar om echt
superspionnen te worden en er alles over te leren?
Zoals in de humoristische en soms spannende
tekenfilm zullen jullie net als superspion Lance Sterling en
wetenschapper Walter Beckett op elkaar aangewezen zijn om de
wereld te redden. En, dat zal niet altijd van een leien dakje
verlopen.
Als jullie alle raadsels en opdrachten tot een goed einde hebben
gebracht, krijgen jullie toegang tot de film en kunnen jullie kijken
hoe superspion Lance Sterling en wetenschapper Walter Beckett
het ervan af brengen. Zijn jullie klaar? Veel succes!
Om de wereld te redden, is het aangeraden om goed aan te tonen
dat je bezig bent met een ontzettend belangrijk onderzoek. Neem
daarom de crime scene tape (1) en duid goed aan waar jij het
onderzoek gaat uitvoeren, zo kan niemand je storen tijdens de
opdracht!
Om een spion te worden, moet je steeds alles en iedereen goed in
de gaten houden. Maar hoe goed zie jij wat er allemaal aan het
gebeuren is rondom je? We gaan het testen. In het koffertje, vind
je een bril terug (2). Deze heb je nodig voor deze opdracht want:
we gaan verstoppertje spelen!
Je mag je slechts verstoppen in één ruimte en jullie mogen niet
bewegen na het verstoppen. De bril geeft je krachten om zowel
voor als achter je te kijken, zonder te moeten gaan zoeken. Hoe
cool is dat? Heb je iedereen gevonden zonder te bewegen? Super,
op naar de volgende uitdaging!
Als superspion moet je ook oog voor detail hebben. Zoek de zeven
verschillen op de foto’s (3) in je koffertje. Heb je ze allemaal
gevonden? Goed gedaan! Dan kun je verder naar de volgende
opdracht!
Het zal je niet altijd gemakkelijk gemaakt worden als spion en dus
is het belangrijk dat je het niet snel opgeeft. Kun jij lezen (4) wat
er op dit papier staat? Misschien kun je het gemakkelijker lezen
als je voor de spiegel staat of omgekeerd leest?

Je zal als spion soms het gevoel hebben dat je in een doodlopende
straat staat. Lukt het jou om uit het doolhof (5) te komen?
We zijn er bijna, maar eerst moeten we nog een geheime boodschap
ontcijferen (6). Weet jij wat hier staat?
Weer een stap dichterbij het redden van de wereld!
Spionnenwerk is echt een hele zoektocht. Zoeken is daarom wat je
in de laatste opdracht moet doen. Zoek alle woorden in de
woordzoeker (7) en je hebt de missie voltooit!
Proficiat, dan ben je nu een echte superspion! Je krijgt nu je eigen
diploma.
Laat de film maar beginnen. Veel kijkplezier!
Groetjes,
Team Fox

