Yalp Memo
Nu met: Quizvragen en aanvullend pakket in samenwerking met Quest Junior

Yalp Memo

Buiten spelen, ontdekken en leren
In samenwerking met het populair-wetenschappelijke magazine Quest Junior ontwikkelde Yalp
het speeltoestel Yalp Memo. De huidige generatie kinderen groeit op met tablets, smartphones
en online gamen waardoor spelen anno nu een hele andere betekenis heeft gekregen. Om die
kinderen toch in beweging te krijgen, wordt het statisch gamen nu gecombineerd met actief
bewegen.
Voorop staat puur spelplezier, terwijl sommige spellen tegelijkertijd een educatief karakter hebben.
Het speeltoestel bevat 8 spellen. Het Quest Junior spel met maar liefst 650 quizvragen dat
gekoppeld is aan een lesprogramma voor scholen.

Het speeltoestel Yalp Memo bestaat uit 7 pilaren met een touchscreen. De bediening is vergelijkbaar met
de bediening van een smartphone of tablet. Door het scherm aan te raken en door over het scherm te vegen
(‘swipen’) worden er spellen gespeeld. De speelvloer maakt de spelpilaren tot een eenheid, visualiseert de
renroutes en prikkelt de fantasie van kinderen om nieuwe spelregels te verzinnen.

Yalp Memo spellen
Abc
Zet de letters van het alfabet op de
goede volgorde.

Switch
Ren over de speelvloer en switch zoveel
mogelijk pilaren naar de gekozen kleur.

Tag
Tik de pilaar aan die steeds sneller op
een andere plek op het speelveld oplicht.

Quest Junior quiz
Wie beantwoordt de meeste vragen
goed? Dit spel is alleen beschikbaar in
combinatie met het Quest Junior-pakket
(pg 3).

Matty
Los samen rekensommen op. Deze
worden per level steeds moeilijker.

Zoals je nooit uitgeleerd bent, is de Yalp Memo ook nooit
af. Yalp blijft spellen ontwikkelen, die automatisch op
ieder speeltoestel beschikbaar komen. Er zijn 8 spellen.
Bekijk alle beschikbare spellen en op www.yalp.nl/Memo
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VIDEO : zo werkt het
toestel Yalp Memo
www.yalp.nl/Memo
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Quest Junior-pakket
Spelplezier met een educatief karakter
Kinderen die veel bewegen pikken de lesstof beter op én onthouden die beter. De Yalp Memo
wordt geleverd in nauwe samenwerking met Quest Junior om het educatieve karakter te
versterken. Quest Junior heeft een uitdagend dienstenpakket samengesteld om Yalp Memo
nóg leuker te maken.

Het Quest Junior-pakket bestaat uit:
•
•

•

•
•

•

•
•

Een aanstekelijk educatief en actief Quest Junior spel met 500 basisvragen, 150 themavragen en
wetenschappelijk onderbouwde antwoorden, herkenbaar van de weetjes uit het magazine.
Quest Junior vragensets met maatschappelijke thema’s. O.a. thema’s cultuur, gezondheid, pesten,
verkeer en normen & waarden. Deze themasets komen in de loop van 2017/2018 één voor één
beschikbaar op de Yalp Memo.
1x per jaar een update van met een batch van 20 Quest Junior vragen en antwoorden gekoppeld
aan een thema in de klas of op school, met gezamenlijk vooraf gekozen thema’s. Bijv. verkeer,
gezondheid, cultuur.
1x per jaar digitale lesbrief voor docenten gekoppeld aan themavragensets op de Yalp Memo.
Feestelijke opening van de Memo in aanwezigheid van hoofdredacteur Quest Junior, Sanne
Groot Koerkamp (of YouTube Quest Junior leraar Boy Vissers). De opening zal feestelijk worden
aangekleed met o.a.:
• Rode loper
• Quest Junior aankleding (banieren, beachvlags, vlaggen, posters altijd i.o.m. de school/klant)
• Ballonnen
• Persbericht door Quest Junior en Yalp (om lokale media-aandacht te genereren)
• Plaatsen en aanjagen van het persbericht online en via de social media kanalen van Quest
Junior en Yalp (aanleveren foto door de school)
• 60 Quest Junior exemplaren voor groep 7/8.
Quest Junior lesuur gegeven door hoofdredacteur Sanne Groot Koerkamp (of YouTube Quest Junior
leraar Boy Vissers) voor groep 7/8 op de dag van de opening. Kinderen mogen in gesprek met de
hoofdredacteur van Quest Junior en krijgen een interactief lesuur over bladen maken.
Video’s van Boy Visser (de Quest Junior Experimenteer Expert) die ingezet kunnen worden als
lesmateriaal in de klas groep 7/8.
Quest Junior logo in de Yalp Memo vloer en de palen uitgevoerd met rode kappen (andere
kleurvariaties mogelijk).

** Yalp Memo in de openbare ruimte? Geef het Quest Junior-pakket dan cadeau aan een nabijgelegen school.
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Quest Junior-quiz
Door: hoofdredaceur Sanne Groot Koerkamp
Kun je oranje worden door het eten van wortels? Kan een dier links- of rechtspotig zijn?
Kun je aan twee dingen tegelijk denken? Alleen als u het Quest Junior-pakket aanschaft is
het speciale Quest Junior quizspel speelbaar op de Memo, met 650 vragen en weetjes. Er
volgen regelmatig spelupdates, zodat de nieuwe vragen nooit op zijn! Ook zijn er speciale
themasets met maatschappelijke vragen (p.8), met thema’s als normen en waarden, cultuur
en gezondheid.

Een aantal voorbeeldvragen
(basisset):
Waar of kletspraat? Dieren kunnen
linkspotig of rechtspotig zijn.
Antwoord: waar

Waar of kletspraat? Je kan oranje
worden door het eten van wortels.
Antwoord: waar

Waar of kletspraat? Een mens kan
aan twee dingen tegelijk denken.
Antwoord: kletspraat

Blinde mensen dromen niet. Waar of
kletspraat?

Welk bouwwerk is met het blote
oog te zien vanaf de maan?
A Eiffeltoren 		
B Piramide van Cheops
C Chinese muur
Antwoord: C

Vraag Welk dier heeft geen enkele
functie in de natuur?
A Kwal			
B Mug 				
C Elk dier heeft een functie
Antwoord: A

Antwoord: kletspraat

Vraag Waarom jeukt een
muggenbult?

Een olifant flappert met zijn oren
om verkoeling te krijgen. Waar of
kletspraat?

A Een mug spuit jeukstof in.
B De wond trekt jeukstoffen aan.
C Een mug prikt op een jeukzenuw.
Antwoord: A

Antwoord: waar
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Maatschappelijke bijdrage
Spelplezier met een educatief karakter
Investeren in sport
Interactief spelen is een belangrijk hulpmiddel voor het tegengaan van overgewicht en inactiviteit
bij kinderen. Samen met de Quest Junior vragensets met maatschappelijke thema’s sluit de Yalp
Memo perfect aan bij de educatieve visie van scholen en beleidsvisie van gemeenten.

Quest Junior vragensets met o.a. de maatschappelijke thema’s:
Normen en waarden

Geloof

Opstaan voor ouderen in de tram, niet schelden
of pesten… Om op een prettige manier met elkaar
samen te leven, is het belangrijk dat kinderen
leven volgens hun eigen normen en waarden maar
ook leren wat de normen en waarden van de
samenleving zijn.

Door kinderen bij te brengen wat de gewoontes,
tradities, normen en waarden zijn van andere
culturen kunnen kinderen zich beter inleven in
iemand met bijvoorbeeld een migratieachtergrond.
Hierdoor leren kinderen respectvol met elkaar om te
gaan.

Verkeer

Gezondheid en eten

Kinderen zijn speels, snel afgeleid en soms wat
roekeloos, waardoor ze situaties in het verkeer
vaak minder goed kunnen inschatten. Het leren
van de verkeersregels - zoals waarom wachten
op groen licht, en waarom stoppen bij de
stoeprand - zorgen dat het kind een verantwoorde
verkeersdeelnemer wordt.

Overgewicht is één van de meest ernstige
bedreigingen van onze volksgezondheid. Tijdens
hun jeugd leren kinderen wat normaal eetgedrag is.
En dat geldt ook voor wat een gezonde, sportieve
leefstijl met voldoende beweging inhoudt. Als
kinderen spelenderwijs leren wat gezond is, legt dit
een basis voor een fitte leefstijl als volwassene.

Pesten

De Quest Memo krijgt regelmatig

Kinderen die gepest worden voelen zich vaak
bang en alleen. Soms realiseren kinderen zich
niet dat bepaald gedrag, zoals iemand buiten
sluiten of uitlachen, ook pesten is en dus grote
consequenties heeft.

updates. Idee voor een themavragenset? Laat het ons weten.

* Deze themavragensets komen in de loop van 2017/2018 één voor één beschikbaar op de Yalp Memo.
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Een aantal voorbeeldvragen
(uit de Quest Junior maatschappelijke vragensets)

Normen en waarden

Geloof

Wat zijn normen?

Is de koran het enige heilige boek voor
moslims?

A Regels die laten zien hoe het hoort
B Boetes die je krijgt als je te hard rijdt
Antwoord: A

A Nee, de koran en de hadith zijn beide heilig
B Ja, want hierin kun je alles vinden wat je moet
weten
Antwoord: A

Wat zijn waarden?
A Dingen die je belangrijk vindt, zoals
netjes met elkaar omgaan.
B Het is een deftige naam voor
politieagenten
Antwoord: A

Verkeer

Kunnen fietsers een boete krijgen
voor te hard rijden?

Moet je altijd een hoofddoek dragen
als je een moslima bent?
A Dat mag je meestal zelf weten, het staat niet
letterlijk in de koran
B Ja, in de koran staat dat alle vrouwen hun
hoofdharen moeten bedekken
Antwoord: A

A In principe niet, zolang je maar geen
gevaarlijke situaties veroorzaakt
B Ja, de snelheidsregels die voor andere
weggebruikers gelden, gelden ook voor
fietsers
Antwoord: A

Gezondheid en eten

Waarom maken sommige stoplichten
een tikgeluid?

Word je van een tosti met ham en kaas
dikker dan van een gewone boterham
met ham en kaas?

A Dit is voor blinde mensen, als het getik snel
gaat weten ze dat ze kunnen gaan lopen
B Er zit dan een storing in de paal
Antwoord: A

Pesten

Is bruin brood gezonder dan wit brood?
A Nee, bruin brood hoeft niet per se gezonder te
zijn
B Ja, in bruin brood zitten meer voedingsstoffen
Antwoord: B

A Nee, eerder andersom, maar het verschil is
heel erg klein
B Ja, want gesmolten kaas is veel vetter dan
‘gewone’ kaas
Antwoord: A

Pesten volwassenen ook?
A Ja, op het werk worden best veel mensen
gepest, zij worden genegeerd of krijgen alle
rotklusjes
B Nee, volwassen vertonen dit kinderlijke
gedrag niet meer
Antwoord: A

Waarom doen klasgenootjes vaak
niets tegen pesters?
A Ze zijn bang om zelf het slachtoffer te
worden van de pesterijen
B Ze hebben het niet door dat er gepest
wordt
Antwoord: A
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In samenwerking met

Kinderen die veel bewegen
pikken de lesstof beter op én
onthouden die beter. De Yalp
Memo wordt geleverd in nauwe
samenwerking met Quest Junior
om het educatieve karakter
te versterken.
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Wat is Quest Junior?
Op een leuke manier wijzer
De Quest Junior is een populairwetenschappelijk tijdschrift voor nieuwsgierige jongens en
meisjes van 8 tot 12 jaar. Elk nummer staat vol interessante weetjes en prikkelende vragen
en antwoorden over uiteenlopende onderwerpen als wetenschap, techniek, psychologie,
geschiedenis en natuur. De wetenschappelijke onderbouwing toegesneden op kinderen
zorgt ervoor dat je na het lezen van de Quest Junior ook werkelijk een stukje wijzer bent
geworden. De Quest junior is gebaseerd op de ‘gewone’ Quest voor volwassenen, maar biedt
de informatie op een speelse manier aan. Daarnaast verschijnen ook de kwartaalbladen
Quest Psychologie en Quest Historie.

Yalp en Quest Junior hebben de ambitie om de Yalp Memo gezamenlijk groots te om zo
een significante voetprint achter te laten op schoolpleinen en in de openbare ruimte. Een
voetprint om bèta onderwijs te stimuleren, hedendaagse kinderen en jeugd te verwonderen
en te motiveren zelf vragen te stellen en antwoorden te zoeken.

,,Ik zie kinderen opgroeien in een wereld waarin we
nauwelijks nog weten hoe die er straks uit gaat zien,
en wat voor werk ze gaan doen. Banen waarvoor je
ze nauwelijks kunt opleiden. Het enige wat je kunt
doen, is kinderen helpen hun nieuwsgierigheid te
prikkelen. Zorgen dat ze leren vragen te stellen en
zelf op zoek gaan naar antwoorden.’’
Hoofdredacteur Quest Junior - Sanne Groot Koerkamp over de Yalp
Memo
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YALP MEMO
Is verkrijgbaar in diverse kleuruitvoeringen
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