Beste onthaal- en baliemedewerker,
Jouw cultuurhuis, organisatie, domein of gemeente
neemt deel aan de zomeractie ‘Schatten van Vlieg’.
Deze actie laat kinderen aan de hand van een
speelse speurtocht kennismaken met het rijke
aanbod van jouw locatie. Jij bent het eerste
aanspreekpunt van de families. Zij zullen dus met
hun vragen over de schatzoektocht naar jou komen.
Bereid je voor op hun vragen met onderstaande
informatie en actiepunten!
Om de social distance- en hygiënemaatregelen van de overheid te volgen, zal de zoektocht
op jouw locatie er waarschijnlijk anders uitzien dan andere jaren. Families zullen dus nóg
meer rekenen op jouw uitleg. Bespreek alle aanpassingen met de verantwoordelijke
voor de zoektocht zodat jij families gemakkelijk op weg kan helpen.

Hoe zit de Schatten van Vlieg-actie dit jaar in elkaar?
1. De actie is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar, maar oudere kinderen mogen gerust
ook deelnemen.
2. Het thema dit jaar is “Hoor jij wat ik hoor?”.
3. De actie loopt tijdens de zomermaanden, van 1 juli tot 30 augustus 2020. Indien
gewenst kunnen verstoplocaties dit jaar uitzonderlijk de campagne verlengen tot
na de zomervakantie.
4. Elk gezin ontvangt bij de kassa/aan de balie tips of opdrachten die leiden naar de
verstopplaats van de schatkist op jouw locatie. Dit kan bijvoorbeeld met een
schatkaart of een opdrachtenblad, of met een app. Of misschien stelt jouw locatie
een opdrachtenfiche online ter beschikking, zodat families niet meer langs de balie
hoeven te komen?
5. Na afloop krijgen kinderen een klankboekje m
 et allerlei leuke opdrachten. De
klankboekjes zijn er in 3 kleuren: groen, rood en blauw. Elk kind mag één
klankboekje meenemen. Dit jaar raden we aan de boekjes niet in de schatkist te
verstoppen, om vele handjes in en aan de kist te vermijden. Bespreek met degene
die de zoektocht maakte hoe jullie de boekjes zullen uitdelen.
6. Optioneel kochten jullie ook klankspellen aan. In het kaartspel zitten spelregels in
Nederlands en Frans van de 5 spelletjes die je met het kaartspel kan spelen.
7. In elk klankboekje vinden kinderen een unieke code (verstopt achter een kraslot).
Wie de unieke code invoert op www.schattenvanvlieg.be, maakt kans op een
familieweekend met overnachting in CenterParcs en een rondleiding in het
Klankenbos met gids. Moedig de kinderen en ouders dus zeker aan hun code in te

voeren op de website.
8. Dit jaar ligt er geen logboek in de schatkist,
aangezien het meestal door vele handen gaat. Wel
kun je families motiveren een leuke foto te nemen
en met #schattenvanvlieg op sociale media te
plaatsen. Bekijk met degene die de zoektocht
maakt hoe jullie hier reclame voor willen maken.

Wat wordt er van jou verwacht?
1. Overloop samen met je verantwoordelijke wat de schattenzoektocht inhoudt en
welke aanpassingen jouw locatie doorvoert om de coronamaatregelen te volgen. Zo
ben je zeker dat je op alle vragen van families kan antwoorden. Families hebben
enkele uitdagende maanden achter de rug. Een fijne activiteit met het gezin is een
welkome ontspanning, maar brengt ook wat onzekerheid met zich mee. Als
gastvrouw of -heer ben jij dé sleutelfiguur om families zich op hun gemak te
stellen. Je kan de zoektocht zelf eens uitproberen. Zo krijg jij ook een beeld van
de zoektocht.
2. Stel families die bij de kassa/balie komen actief voor om een schat te zoeken en
maak nadien van het moment gebruik om hen te vertellen over het aanbod in jouw
cultuurhuis.
3. Vermeld zeker nog eens extra dat er een unieke code in het klankboekje staat. Zo
maken bezoekers kans op een familieweekend met overnachting in CenterParcs en
een rondleiding in het Klankenbos met gids.
4. Hebben de schattenjagers de smaak te pakken? Ze kunnen ook de andere kleuren
van de klankboekjes verzamelen op andere plekken in de gemeente of regio.
5. Merk je dat de klankboekjes aan snel tempo gevonden worden? Geef tijdig een
seintje aan je verantwoordelijke, want een bijbestelling is maar 1 keer per week
mogelijk (zolang de voorraad strekt).

