1. Jullie worden uitgedaagd om de ‘Mannequin challenge’ te doen met
de hele groep.
De Mannequin Challenge is de nieuwe hype op internet. Het is de bedoeling dat je stokstijf stil blijft
staan, zoals een paspop. Je mag kiezen in welke houding. Supergrappig, maar toch best moeilijk.
Zolang er gefilmd wordt, mag je niet bewegen!

Wie doet er mee?

2. Zet de naam van je klasgenoten bij de volgende emoticons…
EERLIJK zijn!
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3. Planking!!
= ga op de meest vreemde plaats als een plank liggen. Zo lang mogelijk!!

Durven jullie “planken”:
A. Op een bank op de speelplaats? Gedurende de volledige pauze?!!
B. Op het muurtje van een balkon? En dat balkon is 3 verdiepingen hoog!! Wie durft?

4. Stel je zit in een volle trein. Het is er stil! Iedereen fluistert.
Wie van jullie groepje durft heel luid een volledig liedje te zingen?

5. Javel Drinken!
Wie durft een aantal slokken javel te drinken?
Gevolgen van het drinken van javel: misselijk, braken, buikpijn , brandwonden in de mond – maag – slokdarmen.
Jullie krijgen Elk 100 euro als jullie deze uitdaging aangaan!!
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6) Lemon face challenge!
De challenge werd gelanceerd door elfjarige Aubreigh Nicolas. Het Amerikaanse meisje lijdt sinds september
aan ponsglioom of DIPG, een ongeneeslijke hersenziekte die vooral kinderen en jongeren treft. Bij DIPG groeit
er een kwaadaardige tumor in de hersenen die de groei- en spierfuncties remt.
Aubreigh lanceerde de campagne op haar Facebookpagina door een filmpje waarin ze zelf in een citroen bijt.
Als je wordt uitgedaagd moet je in een zure citroen bijten!
Hoe meer groepsleden deze uitdaging aangaan hoe beter voor het goede doel…

Neem zeker een foto en post het op internet!! ;)
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7) Kylie jenner Lips
➺ Wie droomt er van heerlijke dikke lippen?

Volg deze instructies en je hebt net zulke mooie lippen als Kylie…
a. Neem een klein glaasje ( een shotglaasje)
b. Zet het op je lippen
c. Zuig het glas op
d. Hoe langer je het doet, hoe langer en dikker het effect

Opgelet: het veroorzaakt niet alleen dikke lippen, maar ook kneuzingen rond je mond en
lippen. Hoe langer je zuigt, hoe langer het effect => blauwe plekken, gezwollen lippen en een
kring van het glas rond je mond. Je kan er ook lelijke littekens aan overhouden.
8. De heeste peper in de wereld! Kan je wel tegen pikant? Dan is dit dé
uitdaging voor jou!!
Durf je dit aan? …Filmen!! En post het online…! Dit zal mega-véél likes opleveren!!

Pikant eten kan ernstige en pijnlijke gevolgen hebben voor je darmen!!
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