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Tip 1: Het is een schattenjacht, een speurtocht, dus dat betekent
dat de basis is: de verhaallijn, het vinden van de schatkaart, de
schattenjacht uitzetten en de schat verstoppen, en dan de schat
zoeken. Daarom heen kun je van alles bedenken, en zelf nog
invullen. Dat is het leukste eraan.

Tip 2: Voor kleine kinderen kun je het aangepaste basisverhaal
lezen en een simpele schatkaart maken en/of gewoon gaan
wandelen. Met oudere kinderen kun je het rijmpje meenemen en
tijdens het wandelen de kleuren, de draken en hun krachten en
angsten bespreekbaar maken, symboliek zoeken in de natuur en zo
een verdieping aan brengen.

Tip 3: Als je op vakantie gaat kun je gewoon mee blijven doen
zolang je internet hebt of alles van te voren download en
eventueel print. Maar je kunt ook heel makkelijk de aanwijzingen,
de pijlen en de schatkaart zelf opschrijven en ook het rijmpje dat
elke keer terugkomt is niet te lang. Dus zolang je pen en papier
hebt en internet kun je meedoen.

Tip 4: Alles blijft tot minimaal mid september online beschikbaar.

Tip 5: De steen kun je (online) kopen, groot of klein: naar eigen
wens. Je kunt ze ook zelf maken, kleien, tekenen, knutselen, er zijn
vele manieren. Je kunt dat alleen doen of samen met je kinderen.
Dat heeft dan wel als nadeel dat ze de symbolen al gezien hebben.
Hou ze wel broekzakformaat. Niet alleen voor je eigen gemak
tijdens de schattenjachten, maar ook voor de eindopdracht.

Tip 6: Stap zelf ook in deze fantasiewereld en gedraag je vooral als
een klein kind ;-) Want daar is deze schattenjacht ook voor, om ons
weer als een klein kind te voelen en ons te laten verwonderen.

Tip 7: Doe de schattenjacht ook eens 's avonds laat. Dat maakt het
nog spannender en je kunt dan met lampions, lichtstaafjes of
kaarsen ook er een hele leuke lichtjesparade van maken.

Graag wil ik met jullie nog wat tips delen 
om de Regenboogschattenjacht nog magischer te maken.
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Tip 8: De verhalen hebben net als de sprookjes die wij vroeger
lazen wijze liefdevolle levenslessen in zich, en door herhaling van
het thema erin werken ze als assertiviteitstraining. Mijn tip is dan
ook om de verhalen vaker voor te lezen of je kinderen ze zelf te
laten lezen. Dan zullen ze eerder zichzelf erin herkennen en ook
hun eigen wijsheid vormen erover.

Tip 9: Jullie gaan 7 x op schattenjacht, en het leukst is als je de
eerste misschien nog in een voor jou bekend gebied doet, maar als
je een beetje gewend bent aan het schattenjacht zoeken is het ook
super leuk om nieuwe plekken te ontdekken. Dat maakt het voor
kinderen ook nog spannender en uitdagender. En voor jezelf
daarmee ook.

Tip 10: Mocht het weer nu niet zonnig zijn, dan kun je behalve je
erop kleden, ook kiezen om locaties te zoeken die (deels) overdekt
zijn. Zo hebben wij een keer een schattenjacht voortgezet in een
oude ruïne, een heel dicht bos, en in een binnenspeelparadijs. En
een keer hebben we in een oude schuur een schattenjachtspel er
van gemaakt.

Tip 11: Maak er een themafeest van. Laat je kinderen verkleden als
hun held. Het leuke is dat verkleden het nog specialer maakt.
Misschien vinden sommige kinderen dat juist niet leuk, maar wie
weet opent het een deur naar nog meer ervaren dat zij de
hoofdrol mogen spelen in hun eigen sprookje.

Tip 12: Maak foto’s en filmpjes en bewerk ze tot een compilatie in
een videobewerkingsprogramma als mooie herinnering of print ze
uit en maak er een leuke collage van om op te hangen.

Tip 13: Vier de bijzondere momenten eens met kinderchampagne,
confetti, of iets anders extra feestelijks. Bijvoorbeeld aan het begin
en aan het einde. Het geeft net dat extra tintje aan de
schattenjacht en maakt er een mooi ‘rond’ geheel van.

Tip 14: Creëer je eigen stijl. In de verhaallijn is ruimte open gelaten
voor je eigen interpretatie. Dus zoek en vind je eigen stijl, dat wat
past voor jou en je kind. Zodat het eigen wordt, natuurlijk en je het
met elk willekeurig thema kunt toepassen.
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Tip 15: Plaats de schatkist ergens in huis op een speciale
herkenbare plek. Het is erg leuk om te merken dat als je kind(eren)
in de gaten krijgen dat er wat in kan zitten, het een heel ritueel
wordt om toch elke keer even te kijken of er al wat in zit. Daarmee
bouw je de spanning op en kun je ze ook echt verrassen,
bijvoorbeeld door als ze net gekeken hebben of er de schatkaart
inzit, er een in te doen en ze daarna te tippen door te zeggen:
hoorde ik nu wat? Je zult zien dat dit voor hele leuke spanning en
verbazing zorgt. En zeker voor de periode na de schattenjacht, kun
je af en toe iets leuks, liefs of iets dat ondersteunend werkt in de
kist doen voor die momenten dat je kind het goed kan gebruiken.

Tip 16: Print voor de zekerheid de aanwijzingen, pijlen ed in
tweevoud. Neem die mee. Helaas nemen sommige mensen wel
eens je aanwijzingen mee, de wind waait ze wel eens weg of ze
worden nat, en dat maakt op zich niet uit, want de kinderen
kunnen de kaart gewoon blijven volgen, maar als je zelf de vragen
of aanwijzingen bij je hebt, kun je ze toch gewoon voorleggen.

Tip 17: Schattenjachten zijn het leukst als je ze samen doet. Dus
mocht je nu het leuk vinden om hem samen met iemand te doen,
nodig je vrienden of vriendinnen uit, of neem de buurtkinderen
mee (dat doe ik vaak) of misschien kun je het hier in de groep
vragen of er iemand bij jou in de buurt woont en het misschien leuk
vindt om dit samen te doen.

Tip 18: ga met de hele familie, opa, oma, etc.

Tip 19: elfenbriefjes en elfendeurtjes. Trollenhuisjes ed zijn heel erg
leuk om te maken en ergens achter te laten. Ze maken de
schattenjacht erg magisch. Maar wist je dat er ook heel veel stoere
drakendingen te maken zijn?

Tip 20: Hou het simpel. Hoe eenvoudiger, hoe meer ongedwongen,
hoe meer ontspannen de zoektocht en hoe leuker het voor
iedereen is. Wees dus vooral creatief, laat je meenemen en
verwonderen en vind je eigen weg.

Liefs. Eveline


