The Hedge vzw

SOS Muis - Buitenspeeldag 20 april 2020
Speciaal voor de buitenspeeldag werkten wij voor Zennelab een digitale missie
uit voor jou! Doe jij mee?
Dit heb je nodig: een tablet of laptop of pc met internetverbinding. (op een GSM
gaat het ook, maar dan heb je kleine letters op je scherm…)
STAP 1:
Scan de QR-code en kijk naar het filmpje “Start SOS Muis”
Of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=6mT4YNk1Utw

STAP 2:
Bewijs dat jij goed kan speuren.
Maak minstens 10 foto’s uit de lijst hieronder waar jij (of jouw ploeg) op staat en
bezorg ze ons op één van deze manieren:
- The Hedge heeft een mailadres. Stuur ze via mail naar info@thehedge.be
- Wij zitten op Instagram. Post je foto’s op instagram en tag thehedge_vzw
- Ga naar onze facebookpagina en stuur een bericht. Je mag de foto’s met
Messenger sturen naar The Hedge vzw
- Maak je liever een Tik Tok-filmpje? Zet je 10 foto’s in één filmpje op Tik Tok
met een origineel liedje erbij en tag ons. Je vindt ons op Tik Tok als
Er zijn 12 opdrachten. Je moet minstens 10 foto’s hebben als bewijs.
1. Knuffel een boom.
2. Loop onder of over een brug.
3. Maak een natte foto aan een vijver, beek, rivier, kanaal.
4. Kruip of loop door een wilgenhut of wilgentunnel.
5. Zoek een dier om te aaien.
6. Maak een foto van een insect, een bij of een vlinder. Snel zijn 
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7. Maak een bloemenkrans van madeliefjes of een foto tussen de bloemen.
8. Fotografeer een nestkastje.
9. Fotografeer een bijenhotel in de buurt.
10. Kruip in een struik voor een foto.
11. Rol, tuimel of doe een radslag op een graslandje of grasperk.
12. Zoek een voorwerp dat met de natuur te maken heeft.

Stap 3:
Scan de QR-code om op zoek te gaan naar muis:
Of ga naar:
https://view.genial.ly/5e86f95859ee3c0df401d87a/game-breakout-sos-muis

Stap 4:
Heb je de dader gevonden?
Laat het ons op een originele manier weten.
De leukste inzendingen belonen we met een prijs!
Vond je het leuk? Bezoek dan zeker eens onze
website www.thehedge.be
Like The Hedge op facebook en volg ons voor nog
meer leuke activiteiten. Je kan deze code scannen
om ons te vinden:

