Beste onthaal en baliemedewerker,

Jouw cultuurhuis, organisatie, domein of gemeente neemt deel aan
de zomeractie ‘de Schatten van Vlieg’. Deze actie laat kinderen
aan de hand van een speelse speurtocht kennismaken met jouw
cultuurhuis en zijn rijke aanbod.

Hoe zit de Schatten van Vliegactie 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 Ruik jij wat ik ruik.
3. De actie loopt tijdens de zomermaanden, van 1 juli tot 31 augustus 2017.
4. Elk gezin ontvangt bij de kassa/aan de balie tips of opdrachten, die leiden naar de
verstopplaats van de schatkist op jouw locatie.
5. In de schatkist vinden de kinderen geurpakjes met allerlei leuke geuropdrachten. De
geurpakjes zijn er in 3 kleuren: groen, oranje en blauw. Ze mogen één geurpakje per
kind meenemen.
6. Hou een oogje in het zeil en zorg ervoor dat er altijd geurpakjes in de drie kleuren
in je schatkist zitten. Wanneer kinderen elders al 2 kleuren verzamelden, kunnen ze
bij jou hun set vervolledigen. Merk je dat de geurpakjes aan snel tempo gevonden
worden? Meld dit tijdig aan een verantwoordelijke, want je kan geurpakjes de hele
zomer lang en zolang de voorraad strekt bijbestellen.
7. Op elk geurpakje vinden kinderen bovenaan in de gele driehoek hun unieke code.
Wie de unieke code invoert op UiTmetVlieg.be, maakt wekelijks kans op tal van
prijzen. Moedig de kinderen dus zeker aan om hun code in te voeren.
8. Na de zoektocht vinden de schattenjagers naast de geurpakjes ook het logboek in de
schatkist. Daarin noteren ze hun naam en eventuele reacties. Dit logboek blijft in de
schatkist liggen voor de volgende schattenjagers.

Wat wordt er van jou verwacht?
1. Overloop samen met de verantwoordelijke van jouw cultuurhuis wat de
schattenzoektocht inhoudt. Hierdoor kan je op alle vragen van de gezinnen
antwoorden.
2. Probeer de zoektocht zelf eens uit. Zo weet je wat er staat te gebeuren.
3. Stel families die bij de kassa/balie komen actief voor om de Schat van Vlieg te zoeken.
4. Maak van de contactmomenten met de gezinnen gebruik om hen te vertellen over het
aanbod in jouw cultuurhuis.
5. Stimuleer kinderen om het logboek in te vullen. De feedback op de
schattenzoektocht kan waardevol zijn voor jouw cultuurhuis of organisatie.
6. Vermeld zeker nog eens extra dat er een unieke code op het geurpakje staat. Zo
maken ze kans op tal van leuke prijzen, waaronder een familieweekend in MMuseum
Leuven.
7. Moedig de schattenjagers aan om de andere kleuren van de geurpakjes op andere
plaatsen in de gemeente of regio te zoeken.
8. Materiaal bijstellen? Geef tijdig een seintje aan je verantwoordelijke, want een
bijbestelling wordt na 3 tot 5 werkdagen verzonden.

