
Geef (samen met OOGPUNT) de leerlingen een nummer. Tel af van buiten naar binnen.
Help met de harnassen en let erop dat de leerlingen in kleermakerszit in een kring gaan zitten. 
Ruim de overgebleven harnassen op, leg ze op de verzamelplek.
Deel (op teken van OOGPUNT) de geluidenspelbladen + pennen uit.

Haal de geluidenspelbladen + pennen op, leg ze op de verzamelplek.

De nrs 1 van elke groep zetten hun ploppers en het rioolbuizensysteem tegen de muur.

De nrs 3 zetten hun twee eigen emmers tegen de muur naast de rioolbuizen.

De nrs 4 zetten hun kratje met pittenzakjes naast hun werpstreep.

Na het spel: de nrs 5 zetten hun kratje naast hun tegel.

HET GEHEIME GELUIDENSPEL
Loop tijdens de 2 spelrondes rond en turf per antwoord.
Goed = 1 streepje (1 punt).

STRONT AAN DE KNIKKER

WATERDRAGERS

TEGEL ERUIT, PLANTJE ERIN

WOERGSCHLANG TREKKEN
Winnende team: 5 punten. Gelijkspel: beide teams 2 punten.

EINDSCORE
Tel alle punten per team op en geef dit formulier aan OOGPUNT.

 zwart     blauw      rood      zilver 
Geluidenspel 1 - max 6 punten (turven)
1 koenibald - 2 aldibert - 3 opa - 4 achmed - 5 esmeralda - 6 de meester

Geluidenspel 2 - max 6 punten (turven)
1 conciërge - 2 woergschlang - 3 blob - 4 douche - 5 tuin - 6 wc

Check tijdens het spel of de buizen van alle groepjes goed vast zitten. Kijk of ook de letters A-B-C in de prullenbakken liggen.

PUNTEN: Knikker door de buizen = 15 punten. Obstructie = -5 punten.

zwart - rood

blauw - zilver

Na het spel: de nrs 2 zetten hun oranje emmer naast de Afrikaanse.

PUNTEN: OOGPUNT telt het aantal sponsjes, elke spons is 1 punt.

WOERGSCHLANG TREKKEN

zwart - zilver

blauw - rood

WOERGSCHLANG TREKKEN

rood - zilver

zwart - blauw

PUNTEN: OOGPUNT telt het aantal pittenzakjes, elk zakje is 1 punt.

De nrs 6 doen de overige pittenzakjes in hun eigen kratje en zetten dat naast de rioolbuizen.


