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Aantal km
 van jouw

 school tot Lapland

Aantal keer dat jullie zullen lopen tot aan de kerstvakantie. 
Een voorbeeld: W

ij zullen 15 keer The D
aily M

ile lopen tot aan de kerstvakantie. 

het aantal kilom
eter dat jullie rendier aflegt bij elke stap vooruit. 

2900      15     193 kilom
eter 

H
et rendier vliegt dus 193  kilom

eter 
vooruit bij elke stap op de Lapland kaart..

W
aarom

deelnem
en?

Hoe
w

erkt
het?
A:B:

A     B =
_ ..
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D
e naam

 ‘The D
aily M

ile’ en logo zijn tradem
arks van The D

aily M
ile Foundation,

H
aw

kslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Verenigd Koninkrijk en kunnen w
orden gereproduceerd 

m
its toestem

m
ing. A

lle rechten voorbehouden.

Betrek jouw
 leerlingen bij hun D

aily M
ile in de 

aanloop naar de feestdagen door jullie rendier 
tijdig in Lapland te krijgen. 

D
ankzij onze aftelkalender kan je de reis volgen 

die het rendier zal afleggen van jullie school tot 
Lapland.

G
a na hoeveel kilom

eter er ligt tussen Lapland 
en jullie school. Lijkt het een onm

ogelijke klus? 
G

een zorgen! W
e geven je hieronder een 

eenvoudige form
ule. Zo kan iedereen er op tijd 

raken.
Instructies:

1. H
ang de kaart uit, zodat je het avontuur 

van jullie rendier op w
eg naar huis kan volgen.

 2. G
eef jullie rendier een naam

!
3. Vul de blanco veldjes op de kaart in:

- Start = de naam
 van jullie school en de klas

- Einde = totaal aantal kilom
eter van jullie school tot Lapland

- W
ij zullen …

 keer lopen tot aan de vakantie= 
Spreek m

et jouw
 leerlingen af hoeveel keer jullie zullen lopen 

tot aan de kerstvakantie. Elke dag is natuurlijk super cool!
4. G

eef de sneeuw
vlokken een kleurtje

op de datum
 die jullie gelopen hebben. 

Jullie rendier schuift m
ee op en staat steeds 

op de laatste dag dat jullie gelopen hebben.

Jullie rendier m
oet op tijd aankom

en
 in Lapland om

 op kerstavond
 de slee van de kerstm

an te trekken!

Dankzij jullie Daily M
ile raakt jullie rendier 

op tijd thuis. Na elke Daily M
ile zet je 

een stapje vooruit op de kaart en
 zie je hoe het avontuur zich

 ontvouw
t.

Zal jullie rendier op tijd bij de kerstm
an 

raken? Dat hangt van jullie af!


