Opdracht 4

Bospatrouille
21-04-2020

Beste leden en ouders,
Op de volgende pagina vinden jullie de opdracht welke wordt begeleid door Bas Hendriks,
0653628078.
Voor deze en de opdrachten die gaan volgen heb je nodig:
-

Fiets
Smartphone
Maps.me (gratis te downloaden in de PlayStore)
De kaart Gelderland – Apeldoorn (thuis te downloaden voor offline gebruik)
Eisen boekje
Papier en pen
Goed humeur

Voor het invoeren van een coördinaat in maps.me, klik op het vergrootglas en tik het coördinaat in,
let op dat de punten en spaties letterlijk worden over genomen.
Voor overige zaken kijk even online voor de gebruikshandleiding van maps.me, mocht je er niet uit
komen.
Zoals eerder genoemd gaat De Bospatrouille er vanuit dat onze leden zich aan de maatregelen van
het RIVM houden.
De Belangrijkste maatregelen zijn:
-

1,5 meter afstand
Maximaal twee personen (of met je eigen gezin)
Hoest nies in je elle boog
Was je handen direct bij thuiskomst
Eén of meer verschijnselen BLIJF THUIS!!!

LETOP deze opdracht telt mee voor de grote boog en start op woensdag 22-04-2020. De opdracht
kan tot uiterlijk maandag 27-04-2020 worden ingeleverd. MAX Drie per groep.

LET OP, wij verzoeken jullie om niet met de Bospatrouille groep af te spreken of andere groepen
naar buiten te gaan, anders zijn deze maatregelen allemaal voor niks.

Succes namens,
STAF - Bospatrouille 74
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Opdracht 4:
Voor deze opdracht geldt het thema koningsdag. Bij punt één kunnen jullie extra punten verdienen
door het thema terug te laten komen in het antwoord. Hoeveel bonuspunten er te verdienen zijn is
afhankelijk van de creativiteit. Dit zal door de STAF bepaald worden .
Opdracht 4.1: (totaal 7 punten)
Maak een hoogte schatting van het markantepunt op het volgende coördinaat. Doe dit met ‘onze’
methode en stuur hier een video van naar de spelleider. Liever geen video? Stuur dan foto’s met
uitgebreide tekst. (5 punten + evt. bonus)
Locatie: 52.0399?? (raadsel 1), 5.987?? (raadsel 2)
Raadsel 1: (1 punt)
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Opdracht 4.2:
Beantwoord de volgende vragen. (Eén punt per goed antwoord)
1. Op welke dagen mag de vlag uithangen in ons land?
2. Op welke datum viel koningsdag 2010?
3. Wie is de Prinses van oranje?
4. Wanneer heeft de koning zijn laatste toespraak gehouden?
5. Hoe oud is onze koning?
6. Hoe laat worden de klokken geluid op Woningsdag?
7. Waarom worden de klokken geluid?
8. Welke schoenmaat heeft Maxima?
9. Voor welke maaltijd kun je Maxima ’s nachts wakker maken?
10. Wie is het vierde meisje van links op de volgende foto?

Lever de antwoorden in bij Bas Hendriks 0653628078.
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