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Voer de opdrachten zo creatief en vindingrijk mogelijk uit. De uitgevoerde opdrachten en vragen 
dienen per foto of filmpje via whatsapp ingeleverd te worden.  
 
De Jury zal naar deze foto’s en filmpjes kijken en zal punten geven aan de ingezonden opdrachten.  
Zorg dat je de foto’s voor 17:30 hebt opgestuurd, de prijsuitreiking zal 19:45 live plaatsvinden op de 
livestream. De livestream begint 18:30 en is te vinden via de Schalkhaar Life facebookpagina. 
  

Opdracht 
Max aantal te 
score punten 

1 Huis versieren met Schalkhaar Life thema 20 

2 Maak een filmpje waarin je de zeskamp uitvoert 20 

3 Bouw je eigen tentfeest in de achtertuin 20 

4 Maak het alfabet in voorwerpen, bijvoorbeeld: Aardappel= A Boek=B 
enz.. 20 

5 Maak een optische illusie door middel van een foto 20 

6 Beeld een schilderij van Vincent van Gogh uit 20 

7 Doe een goede daad 20 

8 Maak een foto met jezelf en vier Schalkhaar Life bandjes van 
afgelopen jaren 10 

9 Maak een foto van jouw fiets in het Schalkhaar Life thema 10 

10 Maak een ansichtkaart voor een ander die dit hard verdient 10 

11 Maak een filmpje van minimaal 20 seconden van jouw team waar je 
op het nummer van Snollebollekes (Links, Rechts) helemaal los gaat. 10 

12 Maak een Team vlag 10 

13 Zing met z'n allen het Schalkhaar Life lied en stuur hiervan het filmpje 
op (Lied is te vinden op You tube) 10 

14 Maak een waslijn van kleren in de kleuren blauw en wit 10 

15 Ga op de foto met jouw Schalkhaar Life outfit, natuurlijk in de kleuren 
blauw en wit 10 

16 Maak een foto of filmpje waarbij het lijkt alsof je in een attractie zit op 
de kermis 10 

17 Maak een toren van minimaal 10 voorwerpen, hoe creatiever hoe 
meer punten 10 

18 Maak een collage met foto's van je ochtendritueel 10 

19 Maak een selfie dat je met minimaal 4 andere mensen aan het video 
bellen bent 10 

20 Maak een stoepkrijt hinkelpad van minimaal 10 stappen 10 

21 Lak je nagels in de kleuren van Schalkhaar Life! 10 

22 Fotografeer een vlieg 10 

23 Maak een mummie 10 

24 Maak een lange schil 10 

25 Maak de rekenopdracht ( zie pagina 3) 10 

26 Maak een groepsfoto in zwemkleding 10 

27 Knoop een ketting van gras of verse bloemen van minimaal 1 meter 10 

28 Maak een foto van een kabouter 10 

29 Maak een filmpje van het eten met stokjes 10 
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30 Verzamel zoveel mogelijk gele spullen 10 

31 Doe een acrobatisch kunstje 10 

32 Maak een groepsfoto met jouw team, let op 1,5 meter! 5 

33 Maak een filmpje dat je met iemand proost op 1,5 meter 5 

34 Ga met een Schalkhaar Life vlag op de foto 5 

35 Maak een broodje met Schalkhaar Life beleg, wees creatief 5 

36 Maak een selfie op het tijdstip 17:20 met jou en de klok 5 

37 Maak een foto waarbij jij je voordoet als jouw idool 5 

38 Maak een foto waarbij jij je uitbeeld als dier 5 

39 Ga verkleed als het andere geslacht 5 

40 Blaas een ballon op totdat deze knapt 5 

41 Bedenk een leuke mop en stuur deze in 5 

42 Verzamel zoveel mogelijk van hetzelfde en maak hiervan een foto 5 

43 Verzin een nieuwe activiteit voor Schalkhaar Life 5 

44 Lach een boom uit 5 

45 Beantwoord de foto vragenlijst ( zie opdracht hieronder) 5 per foto 

 
45 Beantwoord de foto- vragenlijst 

Foto Vraag 

1 Van welke lerares is deze jeugdfoto? 

2 Van welke meester is deze jeugdfoto? 

3 Welke brug is dit? 

4 Wat is de functie van het gebouw bij het rode bolletje? 

5 Wat heeft hier voor gebouw gestaan? 

6 Van welke sponsor van Schalkhaar Life is dit een knipsel uit het logo? 

7 In welke windrichting is deze foto genomen? 

8 Bij welke straat bevindt dit bord zich? 
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25 Maak de rekenopdracht  
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