‘PUZZEL MEE MET JB IN 3D’ - SPELREGELS

• Open (vanaf 5 februari) op de computer of laptop de puzzeltoer op onze website.
(het kan ook via de app op je telefoon of tablet, maar dan is je beeld een stuk kleiner)
• Je komt na het opstarten bij de receptie van onze school
• Hier staan 16 “mattertags” (paaltjes met rondjes). Deze brengen je naar de verschillende plekken in
onze school.
• 14 matertags in school bevatten een filmpje, met daarin een cijfer én een letter. Als je van 1 t/m
14 de bijbehorende letters op volgorde zet, ontstaat er een slagzin.
• Het 15e ‘teken’, dat aan het eind van de slagzin hoort, kun je als laatste opdracht
opzoeken in de mattertag van de “theateraula”.
• Als je de complete slagzin hebt vul deze dan in op het Puzzeltoer antwoordformulier.
Dit kan t/m 14 februari.
• In de week 15 t/m 19 februari worden de prijswinners bekend gemaakt en nemen
we contact met je op als je een rugtas gewonnen hebt.

On-toer
• Start: Ga eerst naar de oranje lange mattertags die je links ziet staan. Als je deze aanwijst dan
start het welkomstfilmpje,
• Na dit welkomstfilmpje, ga je naar 1 van de andere 14 mattertags. Iedere mattertag verwijst naar
een lokaal, plein of hal in ons gebouw. Hier vind je 2 mattertags:
1) blauw: het filmpje met de opdracht
2) rood: ga terug naar de receptie en kies een volgende mattertag
• Laatste opdracht: Als je alle 14 mattertags gehad hebt ga je naar de laatste oranje, lange
mattertag, helemaal rechts voor de receptie met de naam “theateraula”.
• In de theateraula staan 4 filmpjes: links in blauw de laatste opdracht met daarin het laatste teken
van de slagzin. Daarna kun je bij de andere 3 mattertags nog de 3 JB -leerroute filmpjes bekijken.

Start hier de puzzeltoer
Klaar: Vul nu het Puzzeltoer antwoordformulier in. De inzendperiode van het antwoordformulier is

gesloten.

Veel plezier en succes ‘on toer’!
Het team van Johannes Bosco

