
Piratenfeest  

 

Inhoud: 

 

• Voorbeeld uitnodiging:  
Printen, desgewenst uitknippen en op gekleurd papier plakken. 
Schrijf op de uitnodiging dat de piraten een schep(je) mee moeten nemen – 
voorpret gegarandeerd   
 

• Sjabloon piratenhoed 
Schetsend overtrekken op A3 papier-karton  
(verdere benodigdheden: nietmachine, piratenstickers, evt. stiften om te 
versieren) 
 

• Schatkaarten – lamineren of in een insteekhoesje om mee te nemen. 
 

• Pijlen en piraten plaatjes om op te hangen als wegwijzers – lamineren of in een 
insteekhoesje om op te hangen. 
 

• Papegaai ‘zoekopdracht’ – het leukst om te doen in iets van een bos(je). 
 

• 1x papegaai op A4 formaat – lamineren of in een insteekhoesje om op te hangen. 
 

• Piratendiploma om in de schatkist te stoppen voor alle deelnemende piraten. 
 

• Kleurplaten voor als er tijd over is. 
 

• Ideeën voor eventuele tussen-activiteiten tijdens de speurtocht - in piraten-
thema. 
 

• Zeeschuim (slagroom) en edelstenen (smarties oid) om de cake mee te 
versieren. 

 

Wij vonden een oude metalen theekist bij de kringloop en gebruikten deze als 
schatkist.  Deze begroeven we in de zandbak op het schoolplein, maar dat kan 
natuurlijk ook ergens anders. 

We vulden de schatkist met gouden munten (chocola) en schatkistjes snoepjes en 
uiteraard hun piratendiploma.  
 

Het opgraven was het grootste avontuur. Veel plezier! – Ahoy! 















Help!

Mijn papegaai is weg, helpen jullie zoeken?















Page 4:

1. paaltje bij nieuwe huizen
2. piraat met pijl linksaf 
3. eerste bruggetje park in bij de steen
4. bij de steen opdracht 1: de papegaai is ontsnapt, helpen jullie hem vinden?
5. doorsteek park 2x plaatje met pijl
6. speeltuintje: opdracht 2: loopplank snel bewandelen/rennen 1x met ooglapje 
7. door de straat naar de heuvels, rechtsaf naar de kabelbaan
8. opdracht: van de kabelbaan zonder dat krokodil je pakt
9. lopen naar de school om te schatgraven

20x piraatje printen

Cake versieren met zeeschuim en edelstenen



ZEESCHUIM

EDELSTENEN


	21531722-A-treasure-map-on-a-white-background-vector-illustration-Stock-Photo
	1430469451_piraat_diploma
	feestje Tieme
	jake
	jake2
	nooitgedacht_piraten_1
	nooitgedacht_piraten_11
	piraat-schatkaart-met-boot-en-elementen_23-2147630798
	piratenfeestje
	pitatenhoed
	uitnodiging-piratenfeest

