
Geheim handboek “Bevrijden uitvinder Ray” 
 

Wereld/level 1 “Droogte” (1 t/m 5 aug) 

Doen Waar Spullen in de tas 

Envelop nummer 1 
Maandag 1 aug 
Kijk SOS filmpje van 

uitvinder Ray. 

 

www.bibliotheekhengelo.nl 

 
 

Maandag 1 augustus 
Kijk filmpje 1 van uitvinder 

Ray. Hij heeft een 
boodschap voor jou! 

 

www.bibliotheekhengelo.nl 
 

 

Dinsdag 2 augustus 
Doen van een opdracht om 

een level verder te komen: 

Schilderen met zand en 
water met Oyfo! 

 

In de bibliotheek  
Beursstraat 34 Hengelo 

4-7 jaar 10.00-10.45 uur 

8-12 jaar 11.00-12.00 uur 
NB. Opgeven via onze 

website! 
www.bibliotheekhengelo.nl 

 

 

Donderdag 4 augustus 
Doen van een opdracht om 

een level verder te komen: 
Dansen met Oyfo  

(breakdance, regendans..) 

 

In de bibliotheek  
Beursstraat 34 Hengelo 

4-7 jaar 10.00-10.45 uur 
8-12 jaar 11.00-12.00 uur 

NB. Opgeven via onze 

website! 
www.bibliotheekhengelo.nl 

 
 

• Neem je 
regenmaker mee! 

 

Kijk het filmpje “hoe een 

regenmaker maken” 
of  

zoek de uitleg in de tas 

voor het maken van een 
regenmaker 

 

www.bibliotheekhengelo.nl 

of 
In de tas 

Zoek naar: 

• Maken rainmaker 
(regenmaker) 

 

Ga zelf aan de slag met de 

opdrachten om een level 

verder te komen! 
 

In de tas Zoek naar: 

• Tattoo 

• Maken van een bril 
om je in deze 

wereld te 
beschermen 

• Lees boek 

‘Zeezucht’ 
• Waterverven 

• Zaadbommen 

• Groene voetstappen 
 

 

http://www.bibliotheekhengelo.nl/
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Geheim handboek “Bevrijden uitvinder Ray” 
 

Wereld/level 2 “IJs” (8 t/m 12 augustus) 

Doen Waar Spullen in de tas 

Envelop nummer 2 
Maandag 8 augustus 
Kijk filmpje 2 van uitvinder 

Ray. Hij heeft een 
boodschap voor jou! 

 

www.bibliotheekhengelo.nl 
 

 

Dinsdag 9 augustus 
Doen van een opdracht om 

een level verder te komen: 
Survival skills: “Hoe kun je 

overleven in de wereld van 

ijs met de Scouting” 
 

In de bibliotheek  
Beursstraat 34 Hengelo 

4-7 jaar 10.00-10.45 uur 
8-12 jaar 10.00-11.00 uur 

NB. Opgeven via onze 

website! 
www.bibliotheekhengelo.nl 

 

 

Hele week: 
Doen van een spannende 

opdracht om een level 
verder te komen. Ga naar 

de kas op de 2e verdieping 

in de bibliotheek, daar ligt 
wat op je te wachten. 

 

In de bibliotheek  
Beursstraat 34 Hengelo 

 

 

Ga zelf aan de slag met de 

opdrachten om een level 

verder te komen! 
 

In de tas Zoek naar: 

• Tattoo 

• Maken van een bril 
om je in deze 

wereld te 
beschermen 

• Geheim 

experimentenboek 
• Proefjes met ijs 

• Lees boek 

‘Zeezucht’ 
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Geheim handboek “Bevrijden uitvinder Ray” 
 

Wereld/level 3 “Onderwater” (15 t/m 18 augustus) 

Doen Waar Spullen in de tas 

Envelop nummer 3 
Maandag 15 augustus 
Kijk filmpje 3 van uitvinder 

Ray. 
Hij heeft een boodschap 

voor jou!! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl 
 

 

Kijk filmpje “zuurstoffles 

maken” 
Om te kunnen ademen in 

de onderwaterwereld heb 

je zuurstof nodig. 
 

www.bibliotheekhengelo.nl 

 

Zoek naar: 

• Buis 
 

Kijk filmpjes “Proefjes” van 
het Waterschap. 

En lees het tijdschrift 

Droppie. 
 

www.bibliotheekhengelo.nl 
 

Zoeken naar: 
• Werkblad 

Regenmeter maken 

• Tijdschrift Droppie 
 

Ga zelf aan de slag met de 
opdrachten om je goed 

voor te bereiden om 

uitvinder Ray te bevrijden. 
 

In de tas Zoek naar: 
• Tattoo 

• Maken van een bril 

om je in deze 
wereld te 

beschermen 

• Figuurtje om in 
water te doen 

• Proefjes met water 
• Lees boek 

‘Zeezucht’ 

 

Donderdag 18 augustus 

Vandaag gaan we de 
uitvinder Ray bevrijden 

door het doen van de 

laatste opdrachten met 
Mad Sciences.  

Kom allemaal naar de 
bibliotheek. 

 

In de bibliotheek  

Beursstraat 34 Hengelo 
Mad Science  

10.00-11.00 uur  

Afsluiting “Redden 
uitvinder Ray” 11.00 uur 

NB. Opgeven via onze 
website! 

www.bibliotheekhengelo.nl 

 

Neem alles mee wat je 

gemaakt hebt: 
• Brillen 

• Regenmaker 

• Zuurstoffles 
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