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Vakje 38: Oh nee! Je vlaggetje is
weggewaaid naar vakje 25.
Ga erachteraan!
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Vakje 35: Onderweg naar school
zie je een kat in de boom. Je belt de
brandweer en zij komen hem redden.
Daarna mag je meerijden met de
brandweermannen naar de finish!
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Vakje 31: Je hebt een spannende route
naar school toe gevonden! Je mag nog
een keer gooien
Vakje 32: Je hebt een Lekker Anders
Dag gepland, super goed! Je gaat
spelen in de speeltuin, maar je bent de
tijd een beetje vergeten. Gelukkig komt
een klasgenoot voorbij om je op te
halen. Je mag nog een keer gooien
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Vakje 29: Waah! Je muts is voor je ogen
gezakt en nu zie je niets meer! Je bent
tegen een paal aan gestept… Sla een
beurt over
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Vakje 19: Hoeveel beren tel jij op dit
bord? Zoveel stapjes mag je vooruit!
Vakje 26: Oeps! Je bent je Lekker
Anders Dag-armband vergeten thuis!
Ga terug naar start

15

35

Vakje 18: Goed bezig! Je hebt al vijf
Lekker Anders Dag-stickers op je
kalender geplakt. Je mag door naar
vakje 24
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Vakje 15: Oh nee! Je fietsband is lek.
Je mag pas verder als de eerste speler
achter je komt helpen om je band te
plakken. Kan dit niet, omdat iedereen
al voorbij jou is? Sla dan twee beurten
over

18

Vakje 13: Ai! Je moet wachten op een
groep eenden die wil oversteken. Sla
een beurt over
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Vakje 12: Je hebt onderweg een
vriendje opgehaald om samen naar
school te gaan. Gooi nog een keer!
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Vakje 9: Oh oh! Je ging zó snel op
je skeelers dat je in een doornstruik
terecht bent gekomen! Sla een beurt
over
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Vakje 6: Je bent een vriendje
tegengekomen op de skelter en je mag
achterop naar school toe!
Ga door naar vakje 14
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Speel het spel en ontdek wat je allemaal tegenkomt
onderweg naar school. Wie het hoogste gooit,
mag beginnen. Veel speelplezier!

Lekke
r
Ganz Anders
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Je hebt nodig:
Dobbelsteen en Pionnen

