THUISSPELEN 2020
Leuk dat jij meedoet aan de Thuisspelen dit jaar! Voor je heb je het enige echte
doeboek van de Thuisspelen liggen. Dit boekje bevat allerlei handige tips en
nuttige informatie om er een toffe week van te maken!
De Thuisspelenweek is dit jaar van 10 tot en met 14 augustus. Het leuke aan de
Thuisspelen is dat iedereen mee kan doen: papa, mama, opa, oma, zusjes, en
broertjes! De kinderen zijn in vier leeftijdscategorieën verdeeld: groep 1-2,
groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 en de brugklas. Zoals de naam het al zegt
vinden de Thuisspelen in en rondom je eigen huis plaats, op een digitale manier
en met een sport-en-speldagdeel waan jij je deze zomer in een leuk avontuur!
Elke groep heeft zijn eigen thema, verhaal en verschillende spelletjes. Lees snel
verder in het doeboek om te ontdekken welke spellen er voor jou klaar staan!
Belangrijk:
Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van het RIVM op. Hieronder vallen de
richtlijnen van de gezondheidscheck. De verantwoordelijkheid van de
gezondheidscheck ligt bij u als ouders/verzorgers. Voor alle richtlijnen
verwijzen wij u naar onze website www.dongensejeugdraad.nl.
Vertrouwenspersoon & contactpersoon
Om een prettige en vertrouwde Thuisspelen te creëren, heeft Stichting
Dongense Jeugdraad contact met een vertrouwenspersoon. Gebeuren er
dingen die kinderen niet willen of vervelend vinden, neem dan contact op met
de contactpersoon van de eigen groep. Tijdens de Thuisspelenweek is elke
groep via e-mail bereikbaar via de contactpersoon. Mochten er vragen en/of
dringende zaken zijn, dan kunt u ons bereiken via onderstaand e-mailadres.
De contactpersoon van groep 7-8 en de brugklas gedurende de Thuisspelen is
Lonneke Emmen: lonneke@dongensejeugdraad.nl.

Hallo kinderen van groep 7-8 en de brugklas,
De Zomerspelen gaan dit jaar helaas niet door. Daarom hebben we nu ruim
voldoende tijd om een extra spectaculaire 60e editie van de Zomerspelen te
organiseren. Vanwege de 1,5 metersamenleving gebeurt dit online via
verschillende chatprogramma’s. Er worden spannende verhaallijnen bedacht,
leuke spellen gemaakt en logo’s ontworpen. Alles lijkt voorspoedig te gaan,
maar dan…
Aan de ouders en/of verzorgers
Elke ochtend wordt er per groep een video geplaatst op onze website en social
mediakanalen. Daarnaast is er op maandagochtend 10 augustus een extra
video te zien waarin de Thuisspelenweek geopend wordt. Op vrijdagavond 14
augustus volgt dan een laatste sluitingsvideo, inclusief samenvatting van de
Thuisspelenweek.
De sport-en-speldag van groep 7-8 en de brugklas vindt plaats op donderdag
13 augustus. Het ochtenddagdeel duurt van 08.30 uur tot 12.05 uur; het
middagdagdeel van 13.45 uur tot 17.00 uur.
Als uw kind deelneemt aan het sport-en-speldagdeel, houd onze website en
social mediakanalen dan goed in de gaten. In de week van 27 juli vindt u daar
alle aanvullende informatie met betrekking tot de maatregelen, ophaal- en
wegbrengtijden en locaties van de sport-en-speldagdelen. Ook hoort u dan of
uw kind in het ochtend- of middagdagdeel is ingedeeld.
Kledingtips
Dongen kleurt geel deze zomer! Trek je mooiste gele outfit aan tijdens de
Thuisspelen en stuur je foto’s door naar 78@dongensejeugdraad.nl. Kom je
naar de sport-en-speldag? Trek dan sportieve kleding aan en goed zittende
schoenen. Tijdens de sport-en-speldag ben je verplicht een naamkaartje te
dragen. Deze vind je op de laatste pagina van dit doeboek. Knip het uit en
speld het op!

Maandag 10 augustus
De voorbereidingen voor de 60e Zomerspelen zijn in volle gang. De
hoofdleiding van groep 7-8 en de brugklas is druk bezig met online vergaderen
en alles lijkt voorspoedig te verlopen, maar dan willen twee Klein
Westergestelnaren de Zomerspelen overnemen en er hun eigen paarse feest,
genaamd Werm Gedoe, van maken.
Het spel van vandaag:
Help de Klein Westergestelnaren met het organiseren van Werm Gedoe. Dit
doe je door zo veel mogelijk paars te verzamelen.
• Maak een paarse Westergestelse vlag en hang deze zichtbaar op;
• Maak een foto met zo veel mogelijk paarse kleding;
• Kleur de kleurplaat op de volgende pagina in en hang deze voor het
raam (deze kun je ook downloaden op www.dongensejeugdraad.nl);
• Maak een tekening met paars stoepkrijt;
• Hang paarse slingers of vlaggetjes op;
• Kleur je haar paars;
• Bedenk zelf dingen om de Klein Westergestelnaren te helpen.
Let op! De gele Zomerspelenvlag moet weg, want deze is niet welkom op het
feest van de Klein Westergestelnaren.
Maak foto’s of filmpjes en stuur deze naar 78@dongensejeugdraad.nl. Wie
weet vind je jouw foto wel terug op de social mediakanalen van Stichting
Dongense Jeugdraad.

Dinsdag 11 augustus
Bij verschillende hoofdleiding van groep 7-8 en de brugklas is de gele
Zomerspelenvlag vervangen door een paarse vlag. Hoe kunnen we erachter
komen wie dit gedaan heeft en wanneer dit gebeurd is? We besluiten contact
op te nemen met de politie. De politie wil helaas geen camerabeelden met ons
delen. We zullen er dus zelf achter moeten komen…
Het spel van vandaag:
We gaan de code van de camerabeelden proberen te kraken om op deze
manier de beelden te kunnen bekijken. De code wordt gekraakt aan de hand
van tien puzzels. Los alle puzzels op om erachter te komen wat er precies
gebeurd is.
Op de volgende pagina zie je al twee puzzels die je in kunt vullen. Scan de QRcode voor deze én alle overige puzzels.

Alle antwoorden samen vormen een code die je hier in kunt vullen:

Vul deze code in op de website die te vinden is in de video van vandaag. Bekijk
deze dus goed en vul de code op de website in om de camerabeelden te
bekijken.

Woensdag 12 augustus
De hoofdleiding van groep 7-8 en de brugklas is in overleg over de beelden die
we gisteren hebben gezien. In die beelden was te zien dat er op verschillende
locaties verdachte dingen zijn gebeurd. We besluiten de camera’s van die
locaties te gaan hacken, zodat we misschien nog wel meer informatie kunnen
verkrijgen.
Het spel van vandaag:
Om de camera’s te hacken, moeten er drie QR-codes gemaakt worden. Deze
verwijzen elk naar een van de camera’s. De QR-codes maak je door het maken
van drie verschillende puzzels. De puzzels vertellen welke vakjes je zwart moet
maken en welke je wit moet laten. Vervolgens kun je de drie QR-codes
scannen en krijg je de beelden van de camera’s te zien.
Om de puzzels te vinden, scan je onderstaande QR-code:

Los de puzzels op en maak de QR-codes op de volgende pagina’s af. Vergeet
niet om ze te scannen en de beelden te bekijken!

Donderdag 13 augustus
Gisteren gebeurden er rare dingen! Waar is iedereen gebleven? We moeten
ervoor zorgen dat iedereen weer bevrijdt wordt en de slechteriken gepakt
worden!
Heb je je aangemeld voor het sport-en-speldagdeel?
Dan kom je vandaag naar de aangegeven locatie. Hier gaan we ervoor zorgen
dat iedereen bevrijdt wordt. We hebben jullie hulp hard nodig, dus kom op tijd
en zorg voor goede zin!
Kom je niet naar het sport-en-speldagdeel of vind je het ook leuk om de
thuisopdrachten te doen?
Dan kun je laten zien dat je de organisatie van de Zomerspelen steunt door het
maken van de volgende foto’s en filmpjes:
Foto’s:
• Maak je beste vakantiefoto in eigen huis;
• Maak een foto van het geelste dat je thuis kunt vinden;
• Maak een foto waarop jij niet in een oogopslag te zien bent.
Filmpjes:
• Neem een muziekvideo op op je favoriete Zomerspelennummer;
• Word een superheld en laat je superkrachten zien;
• Flip the switch;
• Neem een Tiktok-filmpje op waarin je een Zomerspelenvlag laat zien.
Je kunt je foto’s en filmpjes sturen naar 78@dongensejeugdraad.nl. Wie weet
zie jij je foto of filmpje wel op de social mediakanalen van Stichting Dongense
Jeugdraad.

Vrijdag 14 augustus
De slechteriken zijn onderweg naar de loods van Stichting Dongense
Jeugdraad om materialen te stelen van de Zomerspelen. Zelf hebben ze
namelijk niets… Gelukkig is hun plannetje opgevangen!
Het spel van vandaag:
Verzamel zo veel mogelijk gele objecten voor het raam. Maak je huis zo geel
mogelijk!
Ideeën:
• Maak foto’s met gele kleding aan;
• Maak een mooie tekening met geel stoepkrijt;
• Hang gele slingers en vlaggetjes op;
• Hang de Zomerspelenvlag terug;
• Maak jezelf of je haar geel;
• Maak een leuk filmpje waarbij je alle paarse spullen weer geel maakt.
Maak foto’s of filmpjes en stuur deze naar 78@dongensejeugdraad.nl. Wie
weet vind je jouw foto wel terug op de social mediakanalen van Stichting
Dongense Jeugdraad.

De organisatie van de Thuisspelen is in handen van Stichting Dongense
Jeugdraad en wordt daarbij geholpen door ruim 250 vrijwilligers.
Tijdens de Thuisspelen kan uw kind door Stichting Dongense Jeugdraad
gefotografeerd en gefilmd worden. Dit beeldmateriaal kan door de stichting
worden gepubliceerd op onze website, afleveringen van Zomerspelen-TV en
onze sociale media (Facebook en Instagram).
De stichting organiseert allerlei activiteiten voor de Dongense jeugd van 4 tot
en met 13 jaar. Naast de Thuisspelen zijn dat:
• De Winterspelen voor groep 3-4 en 5-6-7-8-brugklas, tijdens de
kerstvakantie. De Winterspelen zijn op 28 en 29 december 2020.
• De organisatie van de aankomst van Sint Nicolaas in Dongen. Dit jaar is
de intocht op 15 november 2020.
De Zomerspelen van 2021 worden gehouden van maandag 23 tot en met
vrijdag 27 augustus.
www.dongensejeugdraad.nl
info@dongensejeugdraad.nl
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