Wat is een Spyctive?
De organisatie NOI92 stuurt je spannende dossiers op. Jij lost die misdaden op met behulp van aanwijzingen
en internet.

Wil jij Spyctive worden?
Ook jij kunt je opgeven voor spannende missies en het oplossen van misdaden. Interesse?
Surf dan snel naar www.noi92.nl

Belangrijk!
NOI92 moet altijd toestemming hebben van je ouders. Als je Spyctive wilt worden, moeten er administratiekosten
betaald worden. Speciaal voor ouders is er een nummer waar ze meer informatie kunnen vragen: 0252-621 588.

1. Wat is een Spyctive?

Ben jij een geboren Spyctive?

“Een Spyctive is een kruising tussen een spion en een detective.”

3. Wat moet je doen als Spyctive?
“Misdaden oplossen… En informatie verzamelen om misdaden te
voorkomen.”

4. Wat voor misdaden lossen jullie op?
“Laatst hebben wij iemand die ontvoerd was
opgespoord en gered…”

5. Hoe doe je dat dan?
Je krijgt een dossier. Daarin staan alle aanwijzingen
die je nodig hebt.

6. En jullie vrienden weten van niets?
“Nee. Je zegt gewoon dat je naar je oma moet.
Of je kamer moet opruimen.”

7. Zijn jullie al lang Spyctives?
“Nog niet zo lang. We zijn nog recruten.
Maar we willen wel top-spionnen worden.”

8. Waar moet je goed in zijn?
“Geheimen bewaren, codes kraken, toneelspelen,
geheimschrift ontcijferen. O ja, en het is handig als je
verstand hebt van internet!”

0 – 4 punten
Je hebt het in je, maar je bent
meer een Inspector Gadget dan
een 007. Als je veel oefent, wordt
je vast een goede Spyctive!
5 - 8 punten
Detective, spion of Spyctive: jij
hebt talent! Vergeet nooit dat je
missies geheim zijn en blijf supercool. Dan schop je het vast ver.
9 -10 punten
Jij hebt alle Spyctive-talenten in
je: supercool, codekraker, eenling, nieuwsgierig, computer-kei,
nauwkeurig, moedig, sportief,
bluffer & technisch.

“Voor NOI92. Dat is een bedrijf dat kinderen inzet voor spannende missies.”

1. Als er iets fout gaat, raak ik in paniek
2. Ik vind het leuk om puzzels op te lossen
3. Ik hou van een heleboel vrienden
om me heen
4. Ik hoor bijna alles! Ik kan een
beetje liplezen
5. Surfen op internet? Daar ben ik een kei in
6. Ik ben een vergeetachtige, sloddervos
7. Als mijn hond in gevaar is, red ik hem
8. Sporten? Jèk. Ik kijk liever tv
9. Ik heb een logisch antwoord op alle vragen
10.Ketting van mijn fiets? Die zet ik er zó op
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Tel je scores op!
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2. Voor wie spioneer je dan?

9. Wat moet je vooral niet doen?
“Opscheppen! Het is belangrijk dat je alles geheim houdt.
Als je stoer doet over de missie kun je de hele boel verraden!”

10. Moet je ervoor naar een
spionnenschool?
hoe kun je
nou wéér
blijven
zitten?

het was even
moeilijk als
vorig jaar!
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“Nee. Iedereen kan Spyctive
worden. Met internet, de
goede dossiers en je
eigen slimheid
kun je
veel
misdaden
oplossen!”

0p jouw leeftijd
was napoleon de
beste leerling van
de klas.
en op jouw
leeftijd was hij
keizer van
frankrijk!
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