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Schattenjacht instructies 
De Regenboogschattenjacht

Achtergrond informatie:
De zoektocht naar de schat gaat altijd over kinderen stimuleren
liefdevolle oplossingen te zoeken voor problemen. Ze inspireren om
na te denken over zichzelf, anderen en natuurlijk een specifiek
thema dat je zelf kiest. De Regenboogschattenjacht gaat over geluk.

Thema’s:
• geluk, wat is geluk, wat kun je zelf doen om gelukkig te zijn
• samenwerken
• verhalen
• schattenjachten
• plezier maken
• eigen-wijsheid ontdekken

Benodigdheden:
• 7 gelukssymbolen
• schattenjacht leider en helper(s), min 2 personen incl. leider is

het handigst
• groepje kinderen
• Schatkaart, pijlen met en/of zonder aanwijzingen, smaragdkaart
• schatkist
• lekkers of andere aanvullende schatkistvulling
• Aanwijzingen of andere extra sporen die de kinderen moeten

volgen in het bos en die ze terug kunnen vinden op de kaart.
• Telefoons of walkietalkies doen het erg goed om te

communiceren onderweg, zeker voor de begeleiders. ;-)
• Fantasie. Je kunt namelijk altijd je eigen fantasie erin brengen,

door bijvoorbeeld extra details, verkleden, geluiden erbij doen
of bijvoorbeeld boeven die de schat ook willen. Stap in de
wereld van je innerlijk kind en laat je fantasie de vrije loop.

• Accessoires naar eigen inzicht: toverstafjes, zwaarden, etc. voor
langs de route, in de schatkist, of bijv. voor ergens in huis te
laten liggen of verstoppen, zodat het nog spannender wordt.

Het allerleukst aan verhalen is als deze echt tot leven komen. 
Want er is niets mooier dan het avontuur niet alleen in je 

fantasiewereld beleven, maar het ook daadwerkelijk meemaken.
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Een korte omschrijving van het proces van de
Regenboogschattenjacht:

Je krijgt 6 verhalen en je gaat 6 x op schattenjacht.

Je begint met een introductieverhaal en een schattenjacht naar de
eerste kleur. Daarvoor moet je dan de schatkist eerst in huis zetten
met de schatkaart erin en de door jouw gekozen plek waar de
schat verborgen is erop.

Als de schatkaart is gevonden verstop je op de dag van de
schattenjacht diezelfde schatkist met de eerste schat en het
rijmpje voor de volgende kleur. Om alvast over na te denken. Dit
rijmpje laat je in de schatkist zitten.

Dan krijg je de volgende zondag het 2de verhaal waarin er wordt
teruggekeken hoe JK en zijn vriendjes die eerste schattenjacht
hebben meegemaakt en hoe zij de schat en het rijmpje vinden.

Je wisselt dan het briefje met het rijmpje stiekem om voor een
volgende schatkaart en dan ga je op 2de schattenjacht. En zo
verder.

Na de 6 de keer heb je dus 6 symbolen. Dan krijg je het
eindverhaal en de eindopdracht. Daarvoor krijg je nog speciale
instructies. Je verwisselt dan het briefje met het rijmpje voor de
7de kleur niet met een schatkaart, maar met de eindopdracht, een
laatste rijmpje.

Dat bespreek je met je kinderen en dan moet je heel vingervlug
zijn en doe je de laatste schat (die symbool is voor de 7de kleur) in
de kist. Die vinden ze dus op diezelfde dag.

Daarna voer je de code in op een paginalink in de laatste mail en
krijg je de laatste schat van mij.

Voor diegene die op vakantie gaan. Er komen een aantal
basisdocumenten in de Facebook groepsbestanden om vooraf te
printen, maar je kunt natuurlijk ook alles gewoon zelf met pen en
papier tekenen en overschrijven. Het zijn geen grote lappen tekst.
Dus echt heel goed te doen.
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Programma stap voor stap, zie stap voor stap proces in beeld:
Stap 1: Zorg dat je alle gelukssymbolen hebt, in elk geval die je nu
nodig hebt. En als je wilt extra schatkistvulling.

Stap 2: Print de schatkaart, smaragd, de pijlen en het rijmpje voor
de volgende kleur uit. Als je jonge kinderen hebt kun je kiezen om
de schattenjacht zonder aanwijzingen over het gelukssymbool te
doen. Dan gebruik je alleen de pijlen (zoveel als je wilt). Bij oudere
kinderen print je de pijlen met de aanwijzingen erop. Dus minimaal
3 ivm. de 3 verschillende aanwijzingen per schattenjacht.

Stap 3: Kies een locatie om de schattenjacht te doen en bedenk
waar je de 3 pijlen met aanwijzingen kan ophangen of neerleggen,
en kijk wat een geschikte plek is om de schatkist te verstoppen.

Stap 4: Teken dan de route en die locaties op de schatkaart.

Stap 5: Verstop de schatkaart ergens in huis in de schatkist. Laat
de kinderen de schatkaart vinden.

Stap 6 Lees het verhaal eerst zelf, daarna met je kinderen.

Stap 7: Tussen het vinden van de schatkaart en het daadwerkelijk
op schattenjacht gaan, mag best wat tijd zitten, een paar dagen
zelfs. Dan kun je de spanning wat opbouwen, misschien nog wat
extra sporen achterlaten in huis en heb je tijd om nog wat extra’s
te doen ofwel te wachten tot het goed weer is. Alhoewel in het
donker en/of in de regen ook heel spannend kan zijn.

Stap 8: Maak een plan. Wie doet wat, wanneer, hoe
communiceren we onderweg zodat je weet waar iedereen is, wie
verstopt de schat, wie helpt de kinderen, wie blijft bij de schat in
de buurt (helaas wordt de kist nog wel eens meegenomen door
vreemden) etc. En vergeet geen foto’s of filmpjes te maken!

Stap 9: De schattenjachtleider loopt met de kinderen mee. De
helper(s) verspreidt (of verspreiden) zich in het gebied waar het
verhaal zich afspeelt. Zij hangen de pijlen (incl. aanwijzingen) op en
zetten eventueel de extra sporen uit. Ze verstoppen ook de
schatkist, met de schat van deze week en het rijmpje van de
volgende kleur, en markeren die met de smaragd en/of het kruis.
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Stap 10: Maak het spannend. Geluiden, verkeerde instructies. Laat
kinderen zelf ontdekken en meedenken. Hoe ouder ze zijn, hoe
meer obstakels je kunt verzinnen.

Stap 11: De schattenjachtleider en de kinderen volgen de kaart en
de pijlen. Als je ook aanwijzingen gebruikt, sta daar dan letterlijk
ook even bij stil. Ze hoeven het antwoord niet te weten om verder
te gaan, maar het is fijn om de tijd te nemen om hun eigen wijsheid
erover te ontdekken.

Stap 12: Stimuleer de kinderen na te denken over waar de schat
kan zijn, wat het kan zijn. Laat ze zelf de schatkaart en aanwijzingen
interpreteren. Herhaal het rijmpje uit het verhaal en laat ze zoeken
naar aanwijzingen. Laat ze vooral zelf antwoorden bedenken. Want
het is het leukst als ze straks de schatkist openen en zelf erachter
komen wat het is, en of zij het ook goed hadden. Mochten ze er zelf
niet uitkomen, geef dan wat extra tips.

Stap 13: Volg de sporen naar de schat. En houd als
schattenjachtleider contact (per app of walkietalkie) met de
helper(s) zodat zij weten als de kinderen er bijna zijn. Dan kunnen
ze bij de schat weggaan. Vlak voor dat je er bent stel je nog de
vraag: welk symbool zoeken we?

Stap 14: Als je bijna bij de schat bent en de kinderen weten nog
niet welk symbool en welke kleur het is, help ze dan nog een beetje
in de goede richting. Maar laat de kinderen het zelf oplossen. Stuur
bij, maar laat je verrassen. De ervaring leert dat ze vanzelf tot hele
mooie oplossingen en gesprekken komen. En mocht je kiezen voor
boeven, extra details etc., ook dan zul je zien dat zij hier vaak heel
inventief mee omgaan en kun je nog veel van ze leren.

Stap 15: Open de schatkist en geniet van het succes!

Stap 16: Afsluiter: Schrijf de antwoorden en je ervaringen in het
magisch werkboek. Stop het rijmpje terug in de schatkist. Die
vervang je de volgende week door de nieuwe schatkaart. Dan gaat
het avontuur weer verder. Start weer bij het begin van de
instructies. En vervang bij stap 3 de kaart met het rijmpje door de
nieuwe schatkaart.



Leuk dat je meegaat

op deze Magische Ontdekkingsreis 

naar Innerlijke Schatten!
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