Scoreformulier Woningspelen
Activiteit
WC rol mikken

Sponsen darten

Nederlandse vlag
verzamelaar
Spijkerbroek hangen
met spijkerpoepen
Hoog bezoek
hindernisbaan
WC rol sjoelen
Balanceren met wc
rollen
Vuilniszak
lopen/springen
Sok golf

Blokken WC Toren
estafette
Totaal aantal punten
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Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Uitleg spellen:
Activiteit
WC rol mikken
Sponsen darten
Nederlandse vlag
verzamelaar
Spijkerbroek hangen
met spijkerpoepen
Hoog bezoek
hindernisbaan
WC rol sjoelen
Balanceren met wc
rollen

Puntentelling
Elke rol die om gaat is 1 punt waard. Je gooit met 3 sokken en je hebt 3 beurten. Wanneer de gehele toren omver is
gegooid en je hebt nog gooi beurten over, dan mag de toren opnieuw gebouwd worden.
Daar waar je mikt verdien je het aantal punten die in het vak staan. 3 sponsen om te mikken.
Je krijgt 1 minuut om zo veel mogelijk rode spullen te verzamelen. Als de minuut voorbij is, dan tel je het aantal spullen
dat je hebt en dat zijn je punten. Hierna doe je hetzelfde met de kleur wit en daarna met de kleur blauw. Zo heb je de
Nederlandse vlag verzameld.
5 sec hangen is 5 punten, 10 sec hangen is 10 punten, kun je na 10 sec de spijker in de fles poepen (hangend) krijg je
15 punten
Probeer in 1 minuut tijd zoveel mogelijk (pastic glazen/wc rollen/sokken of wat dan ook) op je dienblad (boek) van a naar
b te brengen. Het aantal voorwerpen wat je naar de overkant hebt gebracht is je aantal punten.
Probeer de wc rol van de ene naar de andere kant van de tafel te sjoelen. Het uiteinde van de tafel is verdeeld in 3
vakken. Het middelste vak is 1 punt, de buitenste vakken zijn 3 punten waard. Je hebt 3 pogingen achter elkaar. Gaat
de wcrol van de tafel? Dan scoor je helaas geen punt!
Je probeert van sok naar sok te lopen (de sokken zijn het begin en het einde). Je gaat met steeds meer wc rollen op je
hoofd balanceren

Vuilniszak
lopen/springen
Sok golf

Parcourtje van +- 10 meter

Blokken WC Toren
estafette

Probeer in 1 minuut een zo hoog mogelijke toren te bouwen van blokken of wc Rollen als de toren instort moet je hem
weer opnieuw bouwen
Heb je geen wc rollen? Gebruik dan iets anders! Als je er maar een mooie toren mee kan maken.

Par 5 baan. Voor elke slag onder de 5 krijg je een punt. Voor elke slag boven de 5 krijg je een minpunt. 9 slagen is het
max.

Aantal punten
Ringen met 1, 2, 3, 4 en Bulls-eye 5 punten.
Aantal rode voorwerpen (bijvoorbeeld 4) + aantal witte
voorwerpen (bijvoorbeeld 5) + aantal blauw
voorwerpen (bijvoorbeeld 1) = totaal (4+5+1=10)
5, 10 en 15 punten.

1 wc rol; 5 punten
2 wc rollen; 10 punten
3 wc rollen; 15 punten
In één minuut tijd zo snel mogelijk heen en weer terug.
Voor elke keer dat je aan de overkant bent 1 punt
Hole in one = 4 punten
2 slagen = 3 punten
3 slagen = 2 punten
4 slagen = 1 punt
5 slagen = 0 punten
6 slagen = -1 punten
7 slagen = -2 punten
8 slagen = -3 punten
9 slagen = -4 punten
Groep 1/4
Per WC rol (in de toren) 1 punt
Groep 5/8
0,5 tot 1 meter 5 punten
1 tot 1,5 meter 10 punten
1,5 tot 2 meter 15 punten
Hoger dan 2 meter 20 punten
Als de toren instort heb je geen punten dus bouw hem
stevig.

