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Veel straatnamen zijn vernoemd naar bekende mensen. Deze straat in Ravenstein is 
vernoemd naar de rijke meneer Petrus Franciscus van Cooth. Met zijn geld zorgde
hij ervoor dat veel kinderen goed onderwijs kregen. Er is nog steeds een stichting in 
Ravenstein 'legaat Van Cooth' die zich financieel inzet voor educatie voor kinderen. 
Wist je dat ze ons ook geholpen hebben om dit boekje te kunnen maken voor jullie? 
Super fijn! 

A: In welk jaar is de heer van Cooth geboren?
B: Je ziet een verkeersbord boven de straatnaam, wat betekent dit ronde bord?

1

2

Even kijken of je al echt klaar bent voor de kwis. De herfst is begonnen.
Kwik, Kwek en Kwak gaan lekker kamperen. Kun jij de vijf verschillen vinden?
Omcirkel ze in het tweede plaatje.

B

A

1819

Verboden voor vrachtwagens
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Wat weten jullie al en wat kun je vinden op internet over de onderstaande
afbeeldingen. 

A: Hoe heet de slechterik die op smurfen jaagt?
B:  Hoe heet de smurf die altijd alles beter weet?

3

A: Wie is dit?
B: Wat is haar beroep?

4

B

A

B

A Gargamel

Brilsmurf

Wobine Buijs-Glaudemans

Burgemeester van de gemeente Oss
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A: Hoe heet het kleine elfje dat je kent uit de verhalen van Peter Pan?
B: Waarom hoor je de krokodil uit deze film zo goed aankomen?

A: Hoe heet de overgrootmoeder van Koning Willem Alexander?
B: Hoe heet haar dochter die ook koningin werd?

5

6

A

A

B

B

Tinkerbel of Tinkelbel

Wilhelmina

Hij tikt, heeft een klok ingeslikt

Beatrix



7

kids-ronde

A: In welke stad staat de Eiffeltoren?
B: Hoe hoog is de Eiffeltoren tot aan de top van de vlaggenstok?

A: In welke stad staat de Euromast?
B: Hoe hoog is de Euromast?

7

8

A

A

B

B

In welke stad staat de Eiffeltoren?

In welke stad staat de Euromast?

317 meter

185 meter
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A: Bij welke sport gebruik je een Floret? Judo, schermen of honkbal?
B: Bij welke sport hoor je de term IPPON?

Yoehoe! Dit is de zeer speciale doe-vraag van de Ravensteinse kinderkwis.
Verzamel allemaal in kleding waarin je lekker kunt springen en bewegen om
15.30 uur op het schoolplein. Je hoort daar vanzelf wat we precies gaan doen.

9

10

A

B

Schermen

Judo
(een vol punt, je hebt dan gewonnen)
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Hier zie je een klein stukje van een grotere kaart. Je kunt de hele kaart vinden in een 
app. In die app vind je allerlei informatie over wat er te doen is in onze omgeving en 
kan je ook veel lezen over de geschiedenis. 

A: Hoe heet deze app?
B: In de app kun je bijvoorbeeld vinden wat dat gele huisje aan de gracht nu precies 
is. Wat werd er in het gele huisje gedaan op de eerste verdieping?

Deze lekkere gerechten kunnen niet zonder dat ene speciale ingrediënt.
Welke woorden horen bij elkaar? Trek een lijntje tussen het gerecht en het juiste
ingrediënt.

11

12

1. HAMBURGER

2. HUTSPOT

3. FRIET

4. TAART

5. BROWNIE

6. TOMATENSAP

7. TOSTI

8. MILKSHAKE

9. NASI

10. WENTELTEEFJES

A. WINTERPEEN

B. BROOD

C. MELK

D. RIJST

E. EIEREN

F. CHOCOLADE

G. MEEL

H. TOMATEN

I. AARDAPPEL

J. VLEES

A

B

Vrijstaat Land van Ravenstein

De huiden werden gedroogd
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In de tas heb je natuurlijk het vrolijk gekleurde stoepkrijt al
gevonden. Hieronder staan verschillende opdrachten die je met
de stoepkrijt mag gaan doen. Veel krijtplezier!

13

A

B

C

Levensgrote aankleedpoppen
Omtrek het silhouet van iemand op de grond. Versier deze reuze aankleedpop 
zo leuk als je kan. Maak een foto en app deze door naar het telefoonnummer 
dat voor in het boekje staat.

Mikken
Teken een ronde op de grond met daaromheen ongeveer 5 ringen. Zet er cijfers 
in en zet op een afstandje een streep. Probeer zo goed mogelijk te mikken met 
een steentje of een stokje op het hoogste cijfer. Als het lekker weer is, kun je 
ook met een natte spons mikken. Hoeveel punten weten jullie met je team te 
scoren?

MEGA groot schilderij
Maak samen met je teamgenoten een mega groot schilderij op de stoep
van de molen uit Ravenstein. Maak een foto en app deze door naar het
telefoonnummer dat voor in het boekje staat.
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Wat doen die zakjes met graan toch in de tas? Ga daarvoor snel naar de site van de 
Ravensteinse Kwis!

In de tas vind je een puzzel, maak deze helemaal.
Wat zie je op de puzzel?

In deze woordzoeker staan allemaal dingen die met Ravenstein te maken hebben. 
Streep de woorden door, dan blijven er nog wat letters over.
Kun jij de oplossing vinden? Vul het antwoord hieronder in.

14

15

16

DANSEN

FEEST

GRACHTEN

KWIS

LEERLOOIJERIJ

LUCIATOREN

MAAS

MOLEN

RAADHUIS

RAAF

RAVENSTEIN

RONDELEN

SLIMMERIK

SMEDERIJ

STADSPOORT

TENNIS

VESTA

VESTINGWERKEN

VOETBAL

VOLLEYBAL

VRIJSTAAT Tip!
Streep de

woorden af

2
1

3

Spelt

Rogge

Tarwe

Goed gedaan!

D K I I W E TE W S S E R O P



12

kids-ronde

Ken je het spel 'Wie is het?' 
Pak het dan nu uit de kast. De mensen op de kaartjes hebben verschillende
kenmerken. Als ik zeg: 'Ik draag groen op mijn hoofd en heb lange wimpers', weten
jullie dan wie ik ben?

Zoek een klavertje vier en plak het klavertje hieronder in het vakje.

17

18

Maria
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Even goed lezen en dan flink puzzelen met deze vraag. 
In dit kleine vliegtuig is plaats voor 8 passagiers. Ze hebben genummerde stoelen.
Waar zitten de passagiers?

In de tas kun je ook een bellenblaas vinden. Wie van je team maakt de grootste bel? 
Lukt het ook om een dubbele bel te maken, dus 1 of meer bellen op elkaar?

Heb je een waterpistooltje? Pak deze dan maar snel.
Iemand van je team blaast flink veel bellen, de bedoeling is dat de ander zoveel
mogelijk bellen stuk schiet, voordat ze op de grond komen.
Je kunt om beurten blazen of schieten. Kijk uit dat je niet te nat wordt.

19

20

•  Benthe zit achter de piloot, om uit het raam te kijken 
moet ze naar links kijken.

• Tussen de piloot en Pleun bevindt zich 1 stoel.
• Joep zit naast Pleun.
• Luuk en Daan zitten naast elkaar.
• Daan zit vlak voor Juul.
• Joep heeft het raam niet aan zijn rechterkant.
•  Joep en Ties zitten aan dezelfde kant van het 

vliegtuig, maar niet vlak achter elkaar.
•  Saar en Ties zitten even ver van elkaar af als Benthe 

en Juul.

STOEL 2

STOEL 4

STOEL 6

STOEL 8

STOEL 1

STOEL 3

STOEL 5

STOEL 7

Saar

Pleun

Luuk

Juul

Benthe

Joep

Daan

Ties
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Deze vraag is voor de echte doorzetter. Je ziet hier 9 puntjes. Je moet ze aan elkaar 
verbinden, je mag hierbij maximaal 4 rechte lijnen trekken. Let op! Je mag je potlood 
niet van het papier halen.

Post it Art! maak een heus post it kunstwerk op je raam, zorg er voor dat hij
natuurlijk wel iets met de Ravensteinse Kwis te maken heeft! Maak een foto en stuur 
hem via de app! Zie de foto's voor inspiratie!

21

22
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Uit welke bekende games komen de volgende karakters?23

B

B

F

B

F

D

D

A

A

E

A

E

C

C

G

C

G

Rarara Raadsels,..zet je antwoord in de vakjes.
A; Wat heeft 21 ogen, maar kan niets zien?
B: Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 handen en loopt op 4 voeten?
C. Hoe kun je een bal zo gooien dat hij vanzelf bij je terugkomt? De bal zit nergens 
aan vast, stuitert nergens tegenaan en er is niemand anders in de buurt.

24

Fortnite

Een dobbelsteen

Pacman

Je gooit de bal omhoog

Pokemon

Disney Infinity

Mario

Een ruiter op zijn paard

Angry Birds

Fifa
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1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

25 Tijd om lekker een filmpje te kijken; 'Mees Kees op 
kamp'. Maar ondertussen moet je toch echt een 
beetje opletten. Beantwoord de volgende vragen:

1.   Mees Kees steekt aan het begin van de film een lucifer af om  
 het gas aan te steken. Hoeveel kinderen staan er met een 
 veiligheidsbril op, in spanning naar hem te kijken? 

2.  Wat schiet er uit de pan?
3.  Wat moeten de kinderen niet vergeten mee te nemen op kamp?
4.   Welke kleur petjes krijgen de kinderen door de directrice  

 uitgedeeld?
5.   De kinderen moeten van de juf heel goed ruiken. Opeens ziet  

 ze een heel bijzondere paddenstoel. Wat is de naam van deze  
 paddenstoel?

6.  Wat moet Mees Kees volgen zodat het allemaal goed komt?
7.  Welke kleur hebben de eet- schaaltjes bij het avondeten?
8.   Mees Kees gaat een speurtocht uitzetten, maar hij komt niet  

 terug. Wie gaat hem als eerste zoeken?
9.   Wat gaan ze uiteindelijk toch in de plaats van de 

 bomenspeurtocht doen?
10.  Hoe heet het vriendinnetje van Mees Kees en gaan ze 

uiteindelijk toch nog zoenen?

Dit kinderboekje is mede mogelijk gemaakt door stichting “Legaat van Cooth”.

17 kinderen

Kleren, slaapzak, zwembroek en een regenjas

De paddenstoel heet groene knolamaniet

Een strand speurtocht/naar het strand

Geel

Mais/popcorn

De petjes zijn blauw

Tobias

Het tijdschema, werkschema, werkboekje en weekoverzicht

Marie-Louise en ja uiteindelijk gaan ze zoenen
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