
ESCAPE ROOMS 
 
Het verhaal  
Vorige week is er een raket de ruimte ingestuurd om onderzoek te doen naar 
verschillende planeten en om te kijken of ze aliens konden vinden.  
 
De raket zou daarna terugkomen naar de raketbasis, maar is daar nooit aangekomen. 
We weten niet waar die is en we kunnen er geen contact mee krijgen. Waarschijnlijk 
is de raket ergens geland op aarde. Maar waar? 
 
Aan jullie de taak om de raket te vinden! 
 
Waarschijnlijk zijn er in de ruimte aanwijzingen achtergelaten die jullie moeten 
zoeken én oplossen. Als alles goed wordt opgelost, kunnen jullie erachter komen 
waar de raket is geland en hem gaan zoeken!! 
 
Jullie worden in 2 groepjes van 4 personen opgesplitst en gaan per groepje de ruimte 
in.  
 
Groep 1: 
Liv 
Rafa 
Norah 
Lotte 
 
Groep 2: 
Fenne 
Fajen 
Noa 
Lauren 
 
Korte uitleg escape room 
Het is heel belangrijk dat jullie SAMENWERKEN. Je moet elke keer de opdracht doen 
die op het papier staat en 1 iemand kan voorlezen aan de rest.  
 
Wie wil er lezen? 
(Als er meer willen lezen kunnen ze om en om) 
 
Als je de escape room in gaat begin je met de eerste opdracht zodra de deur gaatJe 
begint bij het papiertje START. Ga niet met andere dingen spelen of oplossen. RAAK 
NIKS AAN behalve als het in een brief staat. Je moet de raadsels op VOLGORDE 
oplossen anders kan je niet uit de ruimte komen.  
 



Je hebt een code nodig om uit de kamer te komen en als de code niet goed is dan kan 
je niet eruit. Het is dus heel belangrijk dat je precies doet wat er uitgelegd staat.  
 
In elke kamer is er iemand aanwezig. Denny in de één en ik in de ander voor als er 
iets is.  
 
Geef elkaar de ruimte en laat iedereen wat doen. Werk als een team! Hopelijk vinden 
we de raket.  
 
Als jullie uit de kamer kunnen komen, gaan we daarna naar beneden en dan maken 
wij de kamers weer klaar voor de volgende ronde. Jullie mogen elkaar niet vertellen 
wat je hebt gedaan!  
 
PS als je ergens vierkante puzzelstukjes ziet liggen moet je die in dit bakje stoppen. Er 
zijn er 5 in elke kamer. 
 


