van wind naar watt
Beste leerkracht,
Leuk dat je de lessen Van wind naar watt met jouw klas gaat beleven. In de digitale handleiding staat
hoe je de les kunt voorbereiden en indelen. De handleiding vind je op vanwindnaarwatt.nl/materialen.
Je hebt de handleiding ook nodig voor het escaperoomspel. Daarvan ben jij de spelleider. Het is een
spannend spel waarin jouw leerlingen al hun kennis, fantasie en energie kwijt kunnen.
Scheur de brief hieronder los, rol hem op en stop hem in een transparante glazen ﬂes met kurk of dop.
Het avontuur kan beginnen. Veel plezier!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Help!

rugzak per ongeluk aan een
De windturbine staat stil! En dat is onze fout! Ik ben met mijn
urbine niet meer aan het
knop blijven hangen. En nu krijgen Ciara en ik (Windson) de windt
code moeten intoetsen, maar wij
draaien. Hier voor ons knippert een scherm waarop we een
kennen de code niet.
niet zijn. Dat zit zo. Op het
We durven niemand te bellen, want we mogen hier helemaal
werknemers van dit windpark
strand vonden we twee jassen met toegangspasjes van twee
gestapt met de gevonden
hier op de Noordzee. We zijn stiekem op de personeelsboot
zijn hier afgezet.
passen en jassen (onze capuchons diep over ons gezicht) en
eem. Als wij onze ouders
Het is mega cool hier ... maar nu hebben we een groot probl
de minister van
bellen, gaan die de politie bellen. Die belt misschien wel naar
We moeten de windturbine
Economische Zaken en Klimaat. Dat mag ECHT niet gebeuren!
.
weer aan het draaien krijgen, zodat hij energie kan opwekken

Er staat hier een grote koffer en er knippert een scherm waar we 9 getallen op
moeten invullen. We hebben al wat geprobeerd (123456789 en 000000000), maar dat geeft
een error. Geen idee hoe vaak we iets kunnen proberen – er zijn miljoenen
mogelijkheden.
bijna geen bereik.
De telefoon is bijna leeg en hier midden op zee hebben we
We proberen jullie wat foto’s te mailen, hopelijk komen die aan.

wat we moeten doen…
Willen jullie ons alsjeblieft helpen? Misschien snappen jullie wel

Windson en Ciara
eten en water bij ons.
Oh ja: maak je geen zorgen om onze gezondheid, we hebben
de zee te gooien, maar als
Oh ja 2: wil je de fles recyclen? Was niet goed om hem in
jij hem in de glasbak gooit, is alles weer netjes opgeruimd.

