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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 4.0 gaat over
jezelf zijn en vanuit je ik-kracht leven.

Thema’s:
• Innerlijke kracht
• Je gezien voelen en zichtbaar zijn
• Samenwerken
• Verhalen
• Schattenjachten
• Plezier maken
• Eigen-wijsheid ontdekken
• In balans komen/blijven
• Je eigen natuur ontdekken

Benodigdheden:
• 7 schatten: donutstenen/kralen in de kleur van de regenboog
• Groepje kinderen en een schattenjachtleider
• Schatkist

Aanvullend:
• Schatkaart, pijlen met en/of zonder aanwijzingen, smaragdkaart
• 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.
• Creëer je eigen schattenjacht door bijvoorbeeld extra details,

verkleden, geluiden erbij of 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 1 verhaal bestaande uit 9 delen en gaat 7 x op
schattenjacht. Je begint met lezen van het begin verhaal. Dan pak
je een schatkist en doet daar ongezien het basis rijmpje en een
schatkaart of het berichtje voor de eerste zoekopdracht naar de
eerste kleur in. Het is NIET belangrijk dat jij of je kind de rijmpjes of
verhaallijn exact kunnen volgen en begrijpen. De boodschappen
vinden hun weg toch wel. Ze hoeven niet met het hoofd begrepen
te worden, maar met het hart en dat gaat via herhaling en je
onderbewustzijn.

Na elke gevonden steen doet je kind/je kinderen deze in de
schatkist en dan zit er onverwachts een ‘Het is gelukt’ briefje in.
Als je het verhaal in delen leest, kun je iedere keer nadat een kleur
is gevonden het bijbehorende verhaal lezen. Je kunt dit ook in de
schatkist leggen.

Daarna leg je op je eigen tijdstip het berichtje voor de zoektocht
naar de volgende kleur in de schatkist. Eventueel leg je het briefje
met het rijmpje er ook weer bij. Dit is het teken dat ze de volgende
schattenjacht kunnen doen.

Zo ga je op zoek naar de kleuren van de regenboog in de volgorde:
• Rood
• Oranje
• Geel
• Groen
• Blauw
• Hemelsblauw
• Violet

Je kunt zelf kiezen of je de schatten op 1 dag vindt, dan wel
verspreid over 6 weken 7 x op schattenjacht gaat. In het laatste
geval kun je het verhaal ook in 1 x lezen.

Na 7 keer heb je 7 schatten gevonden. Aan het einde van de
zomervakantie krijg je de eindopdracht. Daarvoor krijg je nog
speciale instructies en een laatste vraag voor toegang tot de
InnerTreasure Magische Schatkist.
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Dit bespreek je met je kinderen en als je de eindopdracht hebt
gedaan en de eindvraag hebt ingevuld op een paginalink in de
laatste mail (daar staat ook de vraag), krijgen jullie nog een extra
schat van mij.

Let op: In navolging van vorig jaar kunnen kinderen extra schatten
in de natuur ontdekken. Dit kunnen door jou zelf gekozen
cadeautjes zijn, maar denk ook aan mooie symbolische schatten
uit de natuur zelf: bijzondere stenen, mooie schelpen, fel
gekleurde bloemen, fruit, etc. Ontdek hoe alles in de natuur jou
kunnen helpen je leven kleur te geven. Daarnaast is het niet alleen
leuk om dingen te vinden, maar ook om weg te geven. Dus maak
eens leuke cadeautjes voor anderen (of gewoon voor terug in de
natuur te zetten) van de schatten die je vindt.

Doordat de schatten broekzak formaat hebben, kun je ze makkelijk
ongezien meenemen en laten vallen. Geen gesleep met
schatkisten, of bang zijn dat een ander je schat vindt. Plus je kan zo
makkelijk van je route afwijken als de natuur je een andere kant
opstuurt. ;-)

En voor diegene die op vakantie gaan. Alles dat je nodig hebt staat
in de eerste mail. Er zitten een aantal documenten bij die je vooraf
kunt 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:
Lees de speciale magische tips om een eigen ‘touch’ aan deze
schattenjacht te geven

Stap 1: Zorg dat je alle benodigdheden hebt. Het is fijn om alles al
van te voren te hebben gekocht, zeker omdat het niet handig is om
in de vakantie met kinderen om je heen de schatten te moeten
kopen/maken.

Stap 2: Print het verhaal, de opdrachten/ briefjes en het rijmpje en
eventueel de door jou gekozen extra documenten om de
schattenjacht makkelijker te maken.

Stap 3: Geef de schatkist een centrale plek in huis.

Stap 4: Stop het eerste verhaal ongezien in de schatkist.

Stap 5: Laat je kind(eren) het verhaal vinden en lees het daarna
samen.

Stap 6: 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 7: Kies een locatie

Stap 8: Maak een plan. Ga je gewoon lekker wandelen en
ontdekken wat je tegenkomt, of wil je toch iets meer controle, een
vaste route en zelf aanwijzingen en tekens plaatsen? Wat heb je
nodig, waar bewaar je de schat, wanneer laat je hem plotseling
vallen, ga je nog picknicken etc. En vergeet vooral je camera of
telefoon niet om de mooie momenten vast te leggen!

Stap 9: Doe het briefje voor de eerste zoektocht in de schatkist
samen met het rijmpje.

Stap 10: Ga samen op avontuur en laat je leiden door wat je
tegenkomt, of volg het plan dat je hebt gemaakt bij stap 8.
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Stap 11: Maak het spannend. Geluiden, verkeerde instructies. Laat
kinderen zelf ontdekken en meedenken. Hoe ouder ze zijn, hoe
meer je kunt verzinnen.

Stap 12: Volg samen de ontdekkingen, de paden, de kleuren, de
geuren, al dat je aandacht trekt en laat je zo door de natuur leiden.
Of volg het door jou bedachte plan en de eventueel uitgezette
route.

Stap 13: Stimuleer de kinderen na te denken over wat ze zien, wat
de symbolische betekenis kan zijn van de unieke kleuren, vormen
en geuren van de natuur. Kun je er iets van leren, herkennen ze iets,
wat vinden ze mooi en wat niet. Mochten ze het niet weten gebruik
wat je ziet als metafoor om dingen uit te leggen. Zodat ze gaan
herkennen wat de natuur je kan vertellen. Grijp af en toe voor
gesprekstof terug op de verhaallijn. Dit geeft mooie gesprekken en
bijzondere ontdekkingen.

Stap 14: Laat de kinderen zelf de route aangeven. Keuzes maken in
welke richting ze willen lopen, welk pad, etc.

Stap 15: Las een rustmoment in en geniet van wat lekkers te
drinken en eten. Ook dat laat je weer nieuwe dingen ontdekken.

Stap 16: Laat dan ergens onverwacht de schat opduiken. Die heb je
dan net uit je (broek)zak laten vallen. En wacht tot de kinderen hem
vinden.

Stap 17: Geef je kinderen nog een traktatie of iets extra’s als
feestelijke beloning en laat ze de weg naar huis weer vinden.

Stap 17: Afsluiter: Schrijf je ervaringen in het magisch werkboek.
Stop de schat in de schatkist. En plaats volgende week
onverwachts weer een nieuwe aanwijzing in de kist.

Stap 18: Doe een “Het is gelukt” briefje in de schatkist of iets
anders om je kind(eren) te feliciteren eventueel samen met het
vervolg van het verhaal (als je het in delen leest). Daarna ga je weer
verder met stap 9 en doe je het briefje voor de volgende zoektocht
in de schatkist, eventueel weer samen met het rijmpje.



Leuk dat je meeging

op deze Magische Ontdekkingsreis 

naar Innerlijke Schatten!

InnerTreasure
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