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nr  opdracht film foto punt 

1 Maak vijf push-ups  x  1 

2 Zing een sinterklaasliedje x  1 

3 Verzamel 5 paarse voorwerpen  x 3 

4 Speel een filmscène na (ca.30 seconden) x  5 

5 Maak een selfie met je hele team als steunberen  x 1 

6 Maak een selfie met je hele team als steunberinnen  x 1 

7 Draai achter elkaar 88 rondjes in dezelfde richting  x  5 

8 Lak al de nagels van je handen zo groen als het 
coronavirus  

 x 1 

9 Kleed je aan alsof je klaar bent om naar het Inkakamp te 
vertrekken 

 x 1 

10 Maak een hoofddeksel van fruit   x 1 

11 Bouw een toren met 50 suikerklontjes   x 1 

12 Doe water in je mond en zing een liedje terwijl je gorgelt  x  3 

13 Schrijf een SJB-rap en film de uitvoering x  5 

14 Neem een douche met je kleren aan  x 3 

15 Trek 10 jassen over elkaar aan  x  3 

16 Doe een regendans met je hele team  x  1 

17 Trek 5 shirts over elkaar aan x  1 

18 Maak een foto van een van jullie in een voetbaltenue  x 1 

19 Eet een beschuit en fluit daarna een liedje x  1 

20 Verkleed jezelf als iemand van het andere geslacht  x 1 

21 Maak een foto van een van jullie met het logo van 
Festilent 

 x 1 

22 Doe een radslag x  1 

23 Vouw drie t-shirts op  x  1 

24 Gooi een ping-pongbal in een glas of beker vanaf 
minimaal 2 meter 

x  1 

25 Maak met minimaal twee mensen een handstand tegen 
de muur 

 x 1 
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26 Trek jezelf 3 keer op op een rekstok of aan een stang. x  3 

27 Zoek 5 verschillende plantensoorten, zet ze bij elkaar en 
maak hiervan een foto 

 x 1 

28 Zet 10 verschillende voorwerpen op volgorde van klein 
naar groot 

 x 1 

29 Schil een appel, maak een schil aan één stuk van 
minimaal 20 cm lang. Maak een foto waarop de schil bij 
een liniaal te zien is.  

 x 1 

30 Maak een toren van 6 appels  x 1 

31 Speel ‘Vader Jacob’ op een instrument en maak hier een 
filmpje van. 

x  3 

32 Zet 7 verschillende sportvoorwerpen op de foto (Let op: 
een linker- en rechterschoen is één voorwerp. Dit geldt 
ook voor evt. andere voorwerpen) 

 x 3 

33 Maak op minimaal twee van jullie gezichten een baard en 
snor met slagroom 

 x 3 

34 Verkleed jullie allemaal en doe de polonaise  x  5 

35 Los de rebus  op en stuur het antwoord door  

 

 x 1 

36 Maak een totempaal en dans er met jouw groepje omheen  x  3 

37 Scan de code. Wat horen jullie? App het goede antwoord 

 

 typen 3 

38 Zeg het alfabet achterstevoren op  x  1 

39 In jullie startpakket zaten paaseieren, welke smaak is dit?  x 3 

40 Maak een domino van minimaal 20 boeken en gooi dan 
de domino om.  

x  3 

41 Vertel het sprookje van Roodkapje zonder ‘euh’ te zeggen x  3 
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42 Maak een menselijke piramide van ten minste 3 personen  x 1 

43 Maak van één van jullie een mummie  x 1 

44 Maak één van jullie op, maar de ander doet dit met een 
blinddoek op 

 x 3 

45 Teken snorren op jullie gezichten  x 1 

46 Maak allemaal een koprol op de stoep x  1 

47 Verzamel schoenen in de maten 35,37,39 en 42. Maten 
moeten zichtbaar zijn op de foto 

 x 1 

48 Nummer alle velletjes van een rol wc papier.   x 3 

49 Maak iets creatiefs met een mondkapje  x 1 

50 Maak een foto met je grote teen in je mond  x 1 

51 Doe samen net alsof je een potje tennis speelt x  1 

52 Teken of schilder een bekend schilderij na  x 1 

53 Ga in een rondje staan en maak zo een armwave x  1 

54 Leg een hinkelpad aan op straat of de stoep en hinkel hier 
overheen 

x  1 

55 Maak een fotocollage van de teamnaam, waarbij de 
teamleden de letters uitbeelden 

 x 3 

56 Zeg de volgende zin 5x snel achter elkaar: de kat krabt de 
krullen van de trap 

x  1 

57 Blaas een ballon op tot hij knapt x  1 

58 Glijd van de trapleuning x  1 

59 Maak een filmpje van iets dat van kleur verandert x  1 

60 Maak een screenshot waarbij je dat wat we in de 
afbeelding zoeken omcirkelt 

 

 x 3 

61 Verzin een originele yell voor je team x  1 
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62 Verzamel tien grassprietjes, zet ze samen op 1 foto  x 1 

63 Maak een foto van de klok/wekker om precies 19.19 uur  x 1 

64 Ga op de foto met een tuinkabouter of een ander beeld  x 1 

65 Bel een iemand op, zet de telefoon op de speaker en 
wens hem/haar een fijne zaterdagavond 

x  1 

66 Teken een portret van iedereen uit het team  x 1 

67 Eet met je team de inhoud van een koud blik soep op  x  5 

68 Draag allemaal een (zelfgemaakte) bloem in je haar  x 1 

69 Maak een selfie met je buurman/buurvrouw  x 1 

70 Fotografeer een insect  x 1 

71 Touwtje springen! Doe dit 50 keer x  3 

72 Krijt alle namen van de teamleden op je eigen oprit / voor 
je eigen voordeur 

 x 1 

73 Speel het spel boter, kaas en eieren (kruisje en rondje) op 
een tegelvloer 

x  3 

74 Verzet een klok in huis naar half 12.  x 1 

75 Poets de tanden van een van je teamgenoten x  1 

76 Maak een screenshot waarbij je dat wat we in de 
afbeelding zoeken omcirkelt  

 

x  3 

77 Speel een bruiloft na x  1 

78 Maak een foto met je team zittend / staand op 1 fiets  x 1 

79 Maak een selfie met de kleren van je ouders aan  x 1 

80 Schmink 1 persoon van je team als dier  x 3 

81 Speel met je team “de vloer is lava” in de huiskamer en 
gebruik minstens 10 attributen 

x  3 

82 Bak een ei x  1 
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83 Maak een selfie met alle teamleden waarbij iedereen 
lippenstift op de lippen heeft 

 x 1 

84 Vouw een vis (origami)  x 1 

85 Was je handen op de wc en in de keuken en in de 
badkamer 

x  1 

86 Teken een eend van vla of yoghurt op het aanrecht  x 1 

87 Plak je mond af met plakband/tape en zeg “SJB is oke” x  3 

88 Maak een tattoo van SJB met drie kleuren op je schouder   x 1 
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En dan de zoek foto’s nog met de verborgen emojis 

App ‘buglesschotel’ naar…. 3 

App ‘broodje frikandel speciaal’ naar… 3 

App ‘broodje pulled pork’ naar…. 3 

→ QR-codes: 

1. Pulled chicken borrelbrood 

 

2. Bugles nachos 

 

3. Broodje frikandel speciaal 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale opdracht: 

 

Op een locatie of op een bepaald moment een filmpje laten zien. Daarna vragen stellen over 

deze film.  


