leerkracht

Escape the classroom
open the box

Omslag Mileueducatie - paars180123020629_63241.indd 1

1/23/2018 2:09:20 PM

Escape room: Warmetruiendag
Warmetruiendag is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Hiermee vragen we aandacht voor het
besparen van energie en CO2. De afdeling Natuur - en Milieueducatie van de Gemeente Den Haag
probeert elk jaar ook scholen te enthousiasmeren voor Warmetruiendag. De afgelopen jaren zijn er
veel acties bedacht en gebundeld in het boek: Inspiratieboek Warmetruiendag.
Deze is hier te vinden.
Dit boek geeft verschillende scholen al meerdere jaren inspiratie om op een leuke manier aandacht
te geven aan Warmetruiendag. Voor elke groep staan hier leuke activiteiten in.
Nieuw dit jaar : Een escape room. (open the box)
Door het maken van puzzels proberen leerlingen in een kist te komen die met sloten beveiligd is. Het
originele idee van de escape room is het uitbreken uit een kamer. Vanuit brandveiligheid is het niet
toegestaan klaslokalen af te sloten. Om toch het gevoel te geven dat er slot open gebroken moet
worden wordt er ingebroken in een kist. Dit alles onder tijdsdruk, want een groep heeft slechts 45
minuten om in te breken.
Deze handleiding is bedoeld om de Warmetruiendag escaperoom te spelen. Daarbij wordt ook
uitgelegd hoe de spullen gebruikt kunnen worden in een andere context. Zodat je de spullen kunt
gebruiken voor een andere escape room. Misschien leuk om eens te proberen met Spelling, Taal of
Rekenen?
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Doelstelling:
Binnen 45 minuten het alle raadsels oplossen.

Benodigdheden:
1 Grote houten kist met het grote slot.
1 kleine houten kist met het kleine slot.
1 UV pen.
8 hints
1 Oplossingskaart met UV beschreven
1 Welkomstbrief
(Puzzel 1)
1 Lijst met stellingen
(Puzzel 3)
1 Doolhof
(Puzzel 4)
1 Truienpuzzel
(Puzzel 5)
1 Telefoonpuzzel
(Puzzel 6)
1 Woordzoeker
(Puzzel 7)
2 met UV pen beschreven kaarten
(Puzzel 8)
Een timer
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Spelverloop:
Spelduur is 45 minuten. De timer start als de kinderen hun welkomstbrief krijgen.
De kinderen lezen de welkomstbrief. Deze zit in een envelop samen met de stellingen, 2 met UV pen
beschreven kaarten, de woordzoeker en de A4 waarop de oplossingen kunnen worden beschreven.
Daarbij krijgen zij de grote houten doos met het grote slot erop. Hierin zitten alle andere
benodigdheden. Eerst moeten puzzel 1 en 3 worden opgelost. Puzzel 1 is verstopt in de
welkomstbrief. Hierin zijn verschillende woorden rood bedrukt. Hieruit kan worden opgemaakt dat
de eerste letter een J is. De derde puzzel heeft 4 stellingen. Door deze juist te beantwoorden (alle
benodigde informatie staat in de welkomstbrief) kom je uit op de letter C.
De eerste drie vakken op het oplossingsformulier zijn rood. Dezelfde kleur als het eerste slot. Het
openen van de eerste slot is het invoeren van de cijfers die horen bij de gevonden letters. J= 10, F=6
en 3=C. De code voor het eerste slot = 1063.
Hiermee wordt de eerste kist geopend en vinden de kinderen de volgende spullen: 1 UV pen, 1
truienpuzzel, 1 telefoonpuzzel, het doolhof en het kleine houten kistje met klein slot.
De doolhof komt uit op een F. De truienpuzzel komt uit op een Q. De telefoonpuzzel komt uit op een
Z, de woordzoeker komt uit op een V. Met de UV pen kunnen de kinderen de witte kaarten in de
begin envelop worden gelezen. Hierop staan 8 = B.
Daarbij is het oplossingsformulier voorzien van cijfers. Als je er met de UV pen op schijnt zie je dat er
meer staat dan de cijfers. Hieruit blijkt dat er meer cijfers staan en er een som kan worden gemaakt
met het antwoord.
De uiteindelijke som =
1011 (J) +1600 (F)= 2700
2700 -321 (C) = 2379
2379 +1600 (F) = 3890
3890 – 1700 (Q) = 2190
2190 + 263 (Z) = 2453
2453 - 2222 (V) = 231
231 * 2= 462
De som wordt in delen gedaan. Hierdoor is de regel “Meneer van Dalen wacht op antwoord” niet van
toepassing.
462 is de oplossing van de uiteindelijke code. Hiermee zijn de kinderen uitgebroken.
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Klaarzetten
Voor het spel zet je het volgende klaar.

1. Print de benodigde spullen voor het aantal groepen dat gaat meedoen. Elke groep 1
woordzoeker, 1 Doolhof, 1 lijst met stellingen en eventueel oplossingsformulieren
2. Als je zelf oplossingsformulieren print, vergeet deze niet te markeren met de UV pen.
3. Stop een eventuele prijs in het kleinste kistje
4. Plaats het kleine slot en verander de cijfers
5. Plaats het kleine kistje samen met de UV pen, de truienpuzzel, de telefoonpuzzel en het
doolhof in de grote kist.
6. Houd 1 UV pen in eigen bezit.
7. Sluit de grote kist af met slot. Sluit het slot door de cijfers te veranderen.
8. Neem een envelop en stop hierin: Het oplossingsformulier, 2 met UV pen beschreven
kaarten, de woordzoeker, de stellingen en de welkomstbrief. Zorg ervoor dat de
welkomstbrief als eerste uit de envelop komt.
9. Plaats de envelop op de grote kist.
10. Leg de grote kist in een ruimte waar de kinderen mogen uitbreken.
11. Plaats kladpapier en potloden naast de kist, zodat er gerekend kan worden.
Varianten:
Er kunnen ook varianten gespeeld worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het hele lokaal
door verschillende puzzels in het lokaal te verstoppen. Dit is aan de leerkracht zelf. Vertel het wel aan
de kinderen zodat zij weten dat ze moeten zoeken.
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Uitleg Puzzels:
Puzzel 1
In de welkomstbrief wordt een korte uitleg gegeven over de escape room. Hierin staat ook de eerste
letter. Meerdere woorden zijn rood gemaakt en geven aan wat de eerste letter is. De volgende
woorden zijn rood gemaakt: De eerste letter is J. Hiermee kan op het oplossingsformulier onder 1
een J worden geschreven.

Puzzel 2
De tweede letter is gegeven.

Puzzel 3
De derde puzzel is een lijst met stellingen. Deze stellingen kunnen beantwoord worden door de tekst
van de welkomstbrief goed te lezen. Hier komt uiteindelijk een score uit van 2. Onder de stellingen
staat aangegeven welke letter daaruit komt. In dit geval de letter C

Slot 1
Het eerste slot kan worden geopend door de eerste drie letters om te zetten in de cijfers van de
oplossingspagina. De J wordt 10, de F wordt een 6 en de C wordt een 3.

Puzzel 4
De doolhof geeft meerdere letters. Het is de bedoeling om vanaf de aarde naar de letters te gaan. De
letter is een F.

Puzzel 5
In de geopende kist zitten puzzelstukken. Deze kunnen aan elkaar worden gelegd. Dan komt er een
plaatje van een trui met de tekst: 5 = Q. De vijfde letter is dus de Q.

Puzzel 6
Voor de smartphone kon je ook sms’en. Op dit soort toestellen moest je meerdere keren op een
cijfer drukken om de juist letter te krijgen. De letters die eruit komen is: zes is letter Z.

Puzzel 7
De woordzoeker heeft meerdere woorden die gelinkt zijn aan CO2 uitstoot en het besparen van
energie. De overgebleven letters zijn: Zeven is letter V.

Puzzel 8
In de eerste envelop zaten 2 witte kaarten. Doordat de kinderen op het eerste moment nog geen UV
pen hebben kunnen ze niet zien wat erop staat. Nu de kist geopend is kunnen ze zien welke letter er
op de kaarten staat. 8=B staat er op de kaarten.

Slot 2
Het openen van het tweede slot is het combineren van alle letters met de cijfers die erachter staan.
Met deze letters moet een som gemaakt worden. Met de UV pen kan er óók op het
oplossingsformulier geschenen worden. Er lichten dan getallen op en kan er een som gemaakt
worden.
Bij het maken van het formulier is het belangrijk te weten dat er bij meerdere getallen extra getallen
moeten staan (niet alleen bij het goede antwoord) en het plus, min, keer of gedeeld doorteken.
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De getallen en tekens bij de goede antwoorden moeten worden bij geschreven met de UV pen. De
dik gedrukte letters staan al met gewone inkt geschreven:
B=X2
C = -321
F = +1600
J = 1011
Q = -1700
V = -2222
Z = +263
Bij de overige letters kunnen andere getallen en somtekens worden vermeld. Dit maakt niet uit voor
de uiteindelijke som.
Met de verkregen letters en de UV pen kan dus de volgende som worden gemaakt:
1011 (J) +1600 (F)= 2700
2700 -321 (C) = 2379
2379 +1600 (F) = 3890
3890 – 1700 (Q) = 2190
2190 + 263 (Z) = 2453
2453 - 2222 (V) = 231
231 * 2 = 462
De uitkomst voor het laatste slot is: 462. Daarmee maken ze het laatste slot open.

Hints:
Tijdens het spel kunnen er ook hints gebruikt worden. Deze kunnen in dichte enveloppen worden
gestopt. Dit om ook te kunnen bijhouden wie de minste hints gebruikt. Naast degene die het snelst
is, kan dit ook een manier zijn om extra goed gevoel te krijgen.
Elke puzzel heeft zijn eigen hint. Hiermee wordt niet het antwoord gegeven, maar wordt er wel
gestuurd naar het juiste antwoord.
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Uitleg materialen
De materialen zijn zo vervaardigd dat ze makkelijk zijn na te maken en/ of aan te schaffen als er iets
kapot gaat. Hierdoor kunnen puzzels aangepast of toegevoegd worden.

Het grote slot:
Dit slot is gekocht op hangslotje.nl. Het aanpassen van de code kan als volgt.
1.
2.
3.
4.

Het slot openen
De beugel de andere kant opdraaien
De beugel indrukken
De code aanpassen

Nu is het slot aangepast en kan het worden hergebruikt voor een andere escaperoom en/ of
doeleinden.

Het kleine slot:
Het kleine slot is gekocht op hangslotje.nl. Het aanpassen van de code kan als volgt:
1. Het slot openen
2. Het slot geopend houden
3. Code aanpassen.
Nu is het slot aangepast en kan het worden hergebruikt voor een andere escaperoom en/ of
doeleinden.

De grote houten kist:
De grote houten kist is een 1 fles wijnkist gekocht bij Gall en Gall.

De kleine houten kist:
De kleine houten kist is gekocht bij de Xenos/ Action/ soortgelijke winkel en aangepast met
oogschoeven.

De UV pen:
De UV Pen kun je kopen bij Action/ So Low/ Big bazaar/ soortgelijke winkel.

De puzzels zijn zelfbedacht en/ of samen met bepaalde sites op het internet gemaakt.
Goede hulpbronnen zijn:
Escape room puzzels voor scholen: http://escaperoom.yurls.net/nl/page/
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Woordzoeker maken: http://www.woordzoekermaken.nl/

Bijlagen:
De bijlagen hieronder zijn de puzzels die kunnen worden gebruikt. Deze zijn ook te vinden op:

http://www.milieueducatiedenhaag.nl
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Welkomstbrief Puzzel 1
Hallo wetenschappers!

Bedankt dat jullie ons willen helpen met het oplossen van ons probleem.
We hebben de oplossing helaas moeten verstoppen. Het is aan jullie om
de formule te vinden. De puzzels zullen je helpen om dichter bij het
antwoord te komen.
Als eerste is het belangrijk om alle letters te vinden. Elke letter helpt
met het vinden van de goede code. Deze vul je in op het blad met het
woord “Oplossing” erop. Je kunt ook iets vinden waar je eerst niks aan
hebt, maar later wel. De slot met rood aan de zijkant open je door de juiste cijfers in te vullen bij de
rode kant. Bij het kleine slot is er een streepje waar de juiste getallen moeten staan.
Als een puzzel te moeilijk is, dan zitten er hints in de dichte enveloppen.
Alles staat in het teken van warme truiendag. Elk jaar kiezen we 1 dag uit waarop we de verwarming
een paar graden lager zetten. Elke graad lager zorgt ervoor dat we 6% CO2 en 6% energie besparen.
Samen kunnen we veel energie besparen.
Veel van onze energie gaat naar het opwarmen van huizen, kantoren en scholen. Dit is ongeveer 40%
van onze energie. Daarom doen er 2 miljoen mensen mee met warme truiendag. Zij kiezen allemaal
een lekkere warme trui uit en zetten de verwarming lager.
De zon verwarmt de aarde. CO2 houdt warmte vast. Dankzij CO2 is het op aarde warm genoeg voor
mensen om te leven. Auto’s, vliegtuigen, schepen en het maken van energie zorgt voor veel CO2
uitstoot. Dat betekent dat er steeds meer CO2 in de lucht komt. Hierdoor wordt het steeds warmer
op aarde.
Veel landen hebben daarom afgesproken hun CO2 uitstoot te verminderen. Dit hebben ze gedaan in
Parijs in 2015. Elk land werkt hier keihard aan! Iedereen kan daarbij helpen. Jij dus ook! Het kan al
door de verwarming een graad lager te zetten en een dikke trui aan te doen.
Wat is jouw favoriete trui?
O ja! Je hebt 45 minuten om de oplossing te vinden. Nu ben je al een paar minuten kwijt.
Succes!
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Stellingen Puzzel 3
Welke stellingen zijn waar?
Waar
+1
+1
+1
+1

CO2 zorgt ervoor dat warmte makkelijker weg kan van de aarde.
Veel landen hebben een akkoord getekend in Parijs.
3 miljoen mensen doen mee aan warme truiendag.
Als de verwarming 1 graad lager staat, dan besparen we 6% CO2 en
energie.
0 punten
3 punten

=
=

A
D

1 punt
4 punten

=
=

B
E

2 punten

=

Niet waar
+0
+0
+0
+0

C

Welke stellingen zijn waar?
Waar
+1
+1
+1
+1

CO2 zorgt ervoor dat warmte makkelijker weg kan van de aarde.
Veel landen hebben een akkoord getekend in Parijs.
3 miljoen mensen doen mee aan warme truiendag.
Als de verwarming 1 graad lager staat, dan besparen we 6% CO2 en
energie.
0 punten
3 punten

=
=

A
D

1 punt
4 punten

=
=

B
E

2 punten

=

Niet waar
+0
+0
+0
+0

C

Welke stellingen zijn waar?
Waar
+1
+1
+1
+1

CO2 zorgt ervoor dat warmte makkelijker weg kan van de aarde.
Veel landen hebben een akkoord getekend in Parijs.
3 miljoen mensen doen mee aan warme truiendag.
Als de verwarming 1 graad lager staat, dan besparen we 6% CO2 en
energie.
0 punten
3 punten

=
=

A
D

1 punt
4 punten

=
=

B
E

2 punten

=

Niet waar
+0
+0
+0
+0

C
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Puzzel 4:
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Q

5=

Puzzel 7
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Hints

Hint puzzel 1

Hint puzzel 3

Sommige woorden zijn verstopt en die zie je niet.
Je kunt deze stellingen weten als je de brief goed hebt
gelezen.

Deze woorden hebben een rood kleurtje.
Kijk goed naar alle informatie die je hebt.

Hint puzzel 4

Hint puzzel 5

Soms helpt het om te kijken welke letters het niet zijn!
Probeer eens van de letters terug te gaan.

Dit is een puzzel. Leg de goede stukjes bij elkaar.
In het midden staat welke letter het bij de cijfer is.
Ken je de letter niet, bekijk het oplossingspapier.

Hint puzzel 6

Hint puzzel 7

Oude telefoons hadden geen knopje voor elke letter.
Je moest het cijfer net zo vaak indrukken tot je er was.
Als je knop 2 één keer indrukt krijg je een A
Als je knop 2 twee keren indrukt krijg je een B
Als je knop 2 drie keren indrukt krijg je een C
Elke knop heeft andere letters. Kijk maar eens.

Je kan alle woorden vinden van beneden naar boven
of van boven naar beneden!
Schrijf daarna de overgebleven letters op en kijk of je
een zin kan maken.
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Hint puzzel 8

Hint voor het grote slot

Soms helpt het om alles wat je gekregen hebt met de
speciale pen te beschijnen. Zo kunnen rechte witte
kaarten misschien wel een boodschap hebben.

Het rode slot heeft alleen de cijfers nodig die horen bij
de letters uit het rode vak bij oplossing.
De A = 1, De B= 2, Welke 4 cijfers krijg je als je jouw
rode vak om zet naar cijfers?

Hint voor het kleine slot

Schijn eens met de UV pen op jouw
oplossingsformulier.
Je moet eerst een som oplossen. Het antwoord is de
code voor het kleine slot.
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Formule voor het kleine kistje

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!
Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!

Gefeliciteerd! Jullie hebben de formule gevonden. Door samen te werken kunnen we veel CO2 en
energie besparen.
Als je vaker een dikke trui aan doet en de kachel een graad naar beneden help jij ook mee!
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