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Spelbord 

Keuzespeurtocht  

 
 

 

Start    

Als niemand gepest wordt, is het 
pas echt vrede.   

Ja  29  
Nee 10   

14   

Twee minuten stil zijn is heel 
lang.   

Ja  17  
Nee  19   

24   

In Nederland is er vrede.   

Ja  22  
Nee  25   

  6   

Ik ken iemand die een oorlog 
heeft gemaakt.   

Ja  24  
Nee  23   

4   

Twee minuten stil zijn is heel 
lang.   

Ja  17  
Nee  19   

23   

In Nederland is er vrede.   

Ja  22  
Nee  25   

29   

Is goed en fout voor iedereen 
hetzelfde?   

Ja  18  
Nee  8   

17   

In de oorlog konden veel 
kinderen niet naar school.   

Waar 15 
Niet waar  0   

22   

Vrijheid kun je doorgeven.   

Ja  28  
Nee  26   

10   

Is goed en fout voor iedereen 
hetzelfde?   

Ja  18 
Nee  8   

19   

In de oorlog konden veel 
kinderen niet naar school.   

Waar 15  
Niet waar  0   

25   

Vrijheid kun je doorgeven.   

Ja  28  
Nee  27   

18   

Voor vrede moet je vechten.   

Ja  2  
Nee  1   

15   

Wat is er nodig voor vrede 
binnen onze welpengroep?   

Aardig doen tegen elkaar  20 
Strenge leiding  9  
Pestkoppen wegsturen  7  

27   

Je bent het einde van de 
speurtocht bereikt!   

8   

Voor vrede moet je vechten.   

Ja  2  
Nee  1   

0   

Wat is er nodig voor vrede 
binnen onze welpengroep?   

Aardig doen tegen elkaar  20  
Strenge leiding  9  
Pestkoppen wegsturen  7   

28   

Je hebt het einde van de 
speurtocht bereikt!   
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2   

Iedere ruzie kun je oplossen door 
te praten.   

Ja  21  
Nee 11   

9   

Soms is er oorlog op het 
schoolplein.   

Ja  16 
Nee  30   

20   

Soms is er oorlog op het 
schoolplein.   

Ja  16 
Nee  30   

1   

Iedere ruzie kun je oplossen door 
te praten.   

Ja  21 
Nee 11   

7   

Soms is er oorlog op het 
schoolplein.   

Ja  16 
Nee  30   

3   

Ik ken iemand die een oorlog 
heeft gemaakt.   

Ja  24 
Nee  23   

21   

Betekent vrijheid dat je alles mag 
doen wat je maar wil?   

Ja  12 
Nee 13   

16   

Wanneer zijn we 2 minuten stil 
om de slachtoffers van de oorlog 
te herdenken?   

Op 4 mei  26   

Op 5 mei  6   

Met koningsdag  3   

  13    

Is pesten eigenlijk ook ruzie 
maken?   

Ja  14  
Nee  4   

11   

Betekent vrijheid dat je alles mag 
doen wat je maar wil?   

Ja  12  
Nee 13   

30   

Wanneer zijn we 2 minuten stil 
om de slachtoffers van de oorlog 
te herdenken?   

Op 4 mei  26  
Op 5 mei  6   

Met koningsdag  3   

   

12   

Is pesten eigenlijk ook ruzie 
maken?   

Ja  14  
Nee  4   

26   

Ik ken iemand die een oorlog 
heeft gemaakt.   

Ja  24 
Nee  23   

   

 


