In deze zone worden jullie
uitgedaagd om helemaal
één te worden met jezelf!

In de zandbergen ben je vaak
alleen, met niemand om je heen.
En dan moet je stevig in je
schoenen staan om
helemaal op jezelf te
durven vertrouwen.

De 'Wees Jezelf Woestijn' is de plek waar we werken aan onszelf.
Want daar begint het natuurlijk allemaal bij!
Om jezelf te kunnen zijn, moet je op ontdekkingstocht naar wie je bent.
Dat gaat gepaard met ups en downs, net zoals de zandbergen!

Op het 'Goed Gevoel Strand'
leren we technieken aan om
ons goed in ons vel te voelen.

Zalig toch, zo'n stranddagje. Daar krijg je pas
écht een vakantiegevoel van!

Maar het stukje 'je goed voelen' in de geluksdriehoek omvat meer dan alleen
blij en vrolijk zijn. Het gaat ook over het toelaten, aanvaarden en omgaan met
negatieve gevoelens. Want die zijn er ook. Die zware gedachten voeren we met
de schepen mee op de zee!

In de 'Samen Sterk Vulkaan' kom
je met de klas voor hete
vuren te staan!

Door deze zone kom
je enkel als je bewijst
dat jullie als de beste
kunnen samenwerken!

Om de expeditie tot een
goed einde te brengen, kan
je niet anders dan rekenen
op je expeditieleden.

Samen komen jullie hier
vast en zeker sterker uit!

In het 'Oranje Rivierendal'
leren jullie omgaan met
moeilijke momenten.

Jullie zoeken naar momenten in je dagelijks
leven wanneer je in de 'oranje zone' treedt.

Aan de hand van
doe-opdrachten leer je...
...hierover praten.
...met moeilijke gevoelens omgaan.

Schatteneiland is één
groot feesteiland!
Zijn jullie er klaar voor?!

Geluksmunten verzameld en
geslaagd in de expeditie?
Dat wordt beloond
met een echt feestje!
Hopelijk hebben jullie
tijdens de expeditie meer
bijgeleerd over je klas én jezelf.

Want een goede klasomgeving is er eentje
waar je steun kan vinden,
waar je plezier kan
maken én waar je
overwinningen kan vieren!

