LEER VOX KENNEN IN ELK STADSDEEL
HOE WERKT HET?

ANTWOORDENBLAD

Dit is het antwoordenblad dat hoort bij de grote poster,
schrijf hier je antwoorden op en als je wil... mag je deze
inleveren bij Vox College! Wij vinden het namelijk super
leuke om te lezen wat jouw antwoorden zijn.
Print dit blad uit en neem een pen mee. Heb je geen
printer? Typ dan de antwoorden in de notities van je
telefoon en mail ze naar info@vox.vova.nl!

HOE HEET JE?
Startvraag
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STADSDEEL ZUID
Noteer 3 straatnamen van schilders.
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Vul in:

Welk straatnummer heeft dit huis?

Ik denk dat aan de

Wat zit er op de begane grond en hoe heet het?

Waarom heet dit een bleekveld?

STADSDEEL WEST
Vink hier de woorden af die hebt gebruikt!
Cool - awesome - hello - tomorrow - funny - next - blue
- amazing - love - food - brother - happy - table - lucky
- friends - dog - high school - together - cinema holiday - english - city
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Hoeveel huizen hebben een klokgevel?

kant

van de boom meer algen groeien,

Wat betekent de uitdrukking "in de aap gelogeerd" en wat heeft het te
maken met dit huis?
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Naam kunstwerk:

Doet de QR code het niet?
Filmpje 1: https://youtu.be/Fj3hyA7Fiy8
Filmpje 2: https://youtu.be/dgG4nfu58eE
Filmpje 3: https://youtu.be/ZcsZHcwSOgA

STADSDEEL NOORD
Hoe hoog is de A'DAM Toren?
Gooi je antwoordenblad
in de brievenbus bij Vox ,
meter
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Wat vond je van het

wat lijkt je leuk aan vox?
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