GEOCACHE: RONDJE RITS

VANAF 4 juli 2020

Beste ouders,
Het zijn bizarre tijden…en corona laat ons niet los.
Deze grote vakantie verloopt anders dan anders, en misschien slaat de verveling toe.
Dan bieden wij jullie een leuke uitdaging aan : Onze school heeft een eigen GEOCACHE .
Geocache is een schatzoektocht op basis van GPS coördinaten.
Deze schattenjacht is wereldwijd heel populair.
In bijlage kan je het deelname formulier vinden, waarop de coördinaten van ons Rondje Rits
staan.
Het volledige traject is ongeveer 4 km lang en start op de parking.
Onze geocache bestaat uit 10 kleine caches , waarbij je telkens een deel van de geheime
code kan vinden. Je kan de eindecache dus pas vinden, als je de 10 codes gevonden hebt.
Opgelet, je moet goed zoeken want ze zitten heel goed verstopt. Zoek in een straal van 10m.
Neem zeker ook een grote fles water mee , die heb je nodig onderweg.
De coördinaten kun je ingeven in een APP die je moet installeren op jouw smartphone of
i-phone.
Mogelijke Apps zijn

c:geo

/ geocaching.

Als je de cache gevonden hebt, mag je naam en datum noteren op rolletje . Daar vind je ook
een deel van de geheime code . Daarna stop je alles zorgvuldig terug voor de volgende
groep.
Als er meerdere gezinnen tegelijkertijd bezig zijn naar Rondje Rits, is het wel wenselijk om toch
wat afstand te houden, niet alleen voor de social distancing maar ook om de fun erin te houden.
Mocht er iets mis zijn met één van onze caches mag je dit laten weten aan
info@deritsheuvel.be (met vermelding van het Rondje- Rits nummer en wat er precies mis is )
Als je de eindcache gevonden hebt, kan je een klein aandenken meenemen en mag je het
ingevulde formulier in de brievenbus van de school droppen.
Uit de deelnemende gezinnen wordt in september een winnaar getrokken.
We wensen iedereen veel zoekplezier.
Het schoolteam De Ritsheuvel

GEOCACHE Rondje Rits

DEELNEMINGSFORMULIER

! Neem zeker een fles water mee

Naam familie : ………………………………………………. Adres : ……………………………………….
Contactgegevens :

GSM of mailadres : ……………………………………………………………….

Naam kinderen : ……………………………………………………..
CODES

N - NOORD
Rondje Rits 1
51 10.570
Rondje Rits 2
51 10.649
Rondje Rits 3
51 10.606
Rondje Rits 4
51 10.754
Rondje Rits 5
51 10.779
Rondje Rits 6
51 10.835
Rondje Rits 7
51 10.926
Rondje Rits 8
51 11.030
Rondje Rits 9
51 10.970
Rondje Rits 10
51 10.814
Finale eindcache
Slotnummer : RITS
51 10……..
Noteer de ontdekte codes in deze tabel. Dan krijg je een woord.

Datum ………….
E - OOST
004 04.055
004 03.980
004 03.829
004 03.556
004 03.371
004 03.199
004 03.317
004 03.521
004 03.687
004 04.118
004 04…….

ZOEKTIP
5706
In’t GROEN
In mei legt elke vogel een ei
Hier heb je water nodig
Op ieder potje past een dekseltje
Hopelijk geen water in de gracht
Knotwilg
Bijna in het water
Links - paal
Stenen
Betonnen paaltje

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
2
8
6
4
9
4
1
5
9
Finale eindcache : 3 laatste cijfers = coördinaten E / cijfers bij de letters H- E- U = coördinaten N
GEVONDEN ? PROFICIAT ! Je mag 1 aandenken meenemen per gezin en dit formulier in de brievenbus droppen.

