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Lieve vrienden, 

In liefde delen wij met jullie ons verhaal over de zeemeermin.  

Wij begrijpen heel goed dat niet alle kinderen dit verhaal al kunnen lezen en/of 

begrijpen, en dat sommige rijmpjes best lastig zijn. Dat geeft niets. Wij hebben 

daar natuurlijk rekening mee gehouden. 

Iedereen is namelijk even belangrijk en waardevol. Daarom hebben wij ook jullie 

hulp nodig bij het verspreiden van licht en liefde. Alleen samen kunnen we voor 

een (w)aardevolle en stromende wereld zorgen.  

De Regenboogschattenjacht 6.0 draait om de kracht van het water.  

Zoals velen misschien wel weten vindt water altijd zijn weg. Het stroomt altijd 

naar de laagste gelegen plek. Echter soms stroomt water ook alle kanten op. We 

spreken dan van overstromingen. Het water kan dan wild en onstuimig zijn, of 

woest en verwoestend. Eigenlijk een beetje net als onze emoties. Dit gebeurt als 

de balans weg is en dan kan water in plaats van vruchtbaarheid veel schade 

aanrichten.  

In het land van JK de draak is er door veel regen een enorme modderpoel 

ontstaan waarin de schatten van de aarde zijn verborgen. Dit zijn zeven magische 

stenen in de kleuren van de regenboog.  Als jij ze helpt vinden en in de 

hemelpoort kan plaatsen, kun je de natuur helpen haar balans terug te vinden. 

Zodat er een liefdevolle stromende wereld kan ontstaan waarin waterkracht ons 

leven ondersteunt. 

Dat klinkt heel mooi nietwaar?  

Toch is het niet zo makkelijk om al die stenen te vinden. Daarvoor is het 

belangrijk dat je goed schatkaarten kunt lezen en in de natuur op ontdekkingsreis 

durft te gaan.  

Als je alle kleuren hebt gevonden, heb je niet alleen een prachtige schat, maar 

ook heel veel mooie herinneringen aan deze zomer, én alle belangrijke 

elementen voor een stromende zomer, namelijk natuur, zon, regen, buitenlucht 

en elkaar.  

Om deze schattenjacht voor iedereen een groot succes te laten worden, zullen 

wij, liefst zonder dat jullie het zien, schatkaarten in jullie schatkist doen. Nadat 

jullie een steen hebben gevonden en je die in de schatkist hebt gelegd, zal er 
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weer een nieuwe schatkaart verschijnen. En zo gaan jullie zeven keer op 

schattenjacht! 

De schatkaart zal voor de wat oudere kinderen iets ingewikkelder zijn dan voor 

de jongere kinderen; met aanwijzingen, rijmpjes en met de verhalen van JK en 

zijn vrienden. Voor de jongste schattenzoekers verzinnen wij vast speciale 

schatkaarten om samen met mama, papa en broertjes of zusjes de stenen te 

kunnen vinden. 

Zo kunnen jullie allemaal meedoen en kunnen we samen de wereld gaan 

overstromen met waterkracht. 

Natuurlijk kun je nog vele leuke dingen ernaast bedenken die je helpen om jullie 

liefde en leven stromend te houden. Om jullie en je ouders hierbij te helpen 

hebben wij alvast wat tips over hoe je deze stromende zomer kunt bereiken: 

1) Knuffelen 

2) Kampvuur maken 

3) Zonnebaden 

4) In de natuur spelen 

5) Zwemmen 

6) Sterren kijken 

7) Dromen delen  

Wij wensen je heel veel plezier op deze magische ontdekkingsreis.  

 

Liefs, 
 

JK enElfeline. 
 


