
Geheim handboek “opleiding geheim agent” 
 

Opleidingsweek 1 (26 t/m 30 juli) 

Doen Waar Spullen in de tas 
Envelop nummer 1 

Maandag 26 juli 
Kijk filmpje 1 Geheim 
agent. Hij heeft een 
boodschap voor jou! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl  

Kijk filmpje ”Ninja 
breakdancemoves” 
Hier leer je hoe je moet 
bewegen als een geheim 
agent! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl  

Kijken filmpje Robothand. 
Elke geheim agent heeft 
een gadget nodig die hem 
helpt tijdens zijn missie. 
In dit filmpje leer jij hoe je 
deze robothand kunt 
maken en inzetten. 
 

www.bibliotheekhengelo.nl Zoek naar: 
• zakje met de 

robothand. 

Code in boek zoeken! Als 
geheim agent moet je 
codes kunnen oplossen. Ga 
dus gauw aan de slag!! 
Lukt het jou de code te 
kraken kom dan langs in de 
bibliotheek voor een 
prijsje! 
 

In de tas Zoek naar: 
• Het boek 

 

Ga zelf aan de slag om nog 
meer te oefenen om een 
goede geheim agent te 
worden!! 
 

In de tas Zoek naar: 
• ID kaart + keycord 
• Iphone 
• Geheimschrift 
• Natuurwijzer 

opdrachten 
 

 

  



Geheim handboek “opleiding geheim agent” 
 

Opleidingsweek 2 (2 t/m 6 augustus) 

Doen Waar Spullen in de tas 
Envelop nummer 2 

Maandag 2 augustus 
Kijk filmpje 2 Geheim 
agent. Hij heeft een 
boodschap voor jou! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl  

Kijk filmpje “Beatboxen in 
code of Rappen in geheim 
taal”. 
Als geheim agent moet je 
in codes en geheimtaal 
kunnen praten! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl  

Kijk filmpje gadget maken 
en vermommen! 
Je moet als geheim agent 
veel kleding en gadgets 
hebben! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl 
+ materialen in tas 

Zoek naar: 
• Blauw plastic zak 
• Blauwe draad 

 

Ga zelf aan de slag om nog 
meer te oefenen om een 
goede geheim agent te 
worden!! 
 

In de tas Zoek naar: 
• Bewegingsbingo 
• vermommingsset 

 

 

 
 

  

http://www.bibliotheekhengelo.nl/


Geheim handboek “opleiding geheim agent” 
 

Opleidingsweek 3 ( 9 t/m 11 augustus) 

Doen Waar Spullen in de tas 
Envelop nummer 3 

Maandag 9 augustus 
Kijk filmpje 3 geheim 
agent! 
Hij heeft een boodschap 
voor jou!! 
 

www.bibliotheekhengelo.nl  

Speel het spel om je 
snelheid te verbeteren! 
Heel belangrijk als je niet 
gezien wilt worden, als 
geheim agent! 
 

In de tas Zoek naar: 
Spel “Dobble” 

Doe het fotozoekspel. 
Zoeken is iets wat een 
geheim agent goed moet 
kunnen, dus ga gauw aan 
de slag! 
 

In de tas Zoek naar: 
Fotozoekspel 

Ga zelf aan de slag om nog 
meer te oefenen om een 
goede geheim agent te 
worden!!! 
 

In de tas Zoek naar: 
• ZomerTopboek 

Woensdag 11 
augustus van 14.00-
15.00 uur! 
Het zoeken van het gouden 
boek gaat vandaag 
gebeuren! Alles wat je 
geleerd hebt de afgelopen 
weken kun je nu in de 
praktijk brengen.  
Ben jij de geheim agent die 
het gouden boek gaat 
vinden en de wereld gaat 
redden?!! 
 

Prins Bernardplantsoen 
Hengelo 

Neem alles mee wat je 
gemaakt hebt: 

• kleding 
• telefoon 
• robothand 
• ID kaart + keycord 
• Etc….. 

 


