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Dag Lekker Anders Dag-fans! 

Het is alweer tijd voor de zevende editie van het Lekker Anders Dagblad! We kunnen 

weer Lekker Anders naar school want het is weer lente…..  Kuikentjes komen uit hun 

ei en babykonijntjes hupsen vrolijk rond. Tijd om lekker naar buiten te gaan. Weet jij 

al hoe je de volgende Lekker Anders Dag naar school gaat? Nog niet? Dan helpen de 

tips in dit boek je vast op weg. Verder vind je een heuse ‘Lente Quiz’, de kiekjes komen 

voorbij en ook Jade en Martijn zijn van de partij. Veel leesplezier!

Wout loopt voor zijn school 
een half jaar stage bij ons.Wout: ‘Ik fietste vroeger altijd 

een andere route naar school. 
De afwisseling vond ik fijn!’Favoriete seizoen: Zomer



Lekker Anders dag-Kiekjes
Kijk hier! Hoe onze fans heel graag hun Lekker Anders 

Dagje mee pikken. Ze grijpen elke kans die ze krijgen!

Kiekjes uit de oude 
doos van het Bureau 
Lekker Anders Dag. 

Herken je ons? 

Wat was het toch gezellig 
met alle Opa’s en Oma’s 
tijdens de Opa en Oma 

Ophaalweek! 

Helemaal in het oranje! Met de 
enige echt Lekker Anders Dag shirt, 

muts én handschoenen!

Lars, Mats en Joas van KC 
de Ontdekking maakten 

er een Lekker Anders Dag 
van tijdens de Warme 

MutsenDag! 

Heb jij een leuke foto gemaakt tijdens jullie 

Lekker Anders Dag? Deel die foto met ons via social-media, 

gebruik daarvoor @LekkerAndersDag of mail ons naar info@

lekkerandersdag.nl. Wie weet zie jij jezelf dan terug in de 

volgende editie van het Lekker Anders Dagblad. 
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LEKKER ANDER
S

LEKKER ANDER
S  

lente QUIZlente QUIZ
Welk feest valt 
in de lente?
a. Kerst 
b. Pasen 
c. Sinterklaas 
d. Nieuwjaar 

Wat is een 
Hyacint?
a. Bloem 
b. Dier 
c. Struik
d. Boom 

In welke maand 
leggen de meeste 
vogels een ei?
a. Juni 
b. Mei 
c. April 
d. Maart 

Wat gebeurt er 
NIET in de lente 
a. Het wordt steeds warmer 
b. Dieren komen uit hun winterslaap 
c. Bloemetjes gaan weer bloeien 
d. Het wordt steeds kouder 

0 – 2 vragen goed:
 
Jij weet al een aantal 
dingen over de lente 
maar er is nog veel wat 
je kunt leren. Als jij 
deze Lekker Anders 
Dag lente editie 
uitleest zul je veel 
nieuwe dingen leren. 

2 - 4 vragen goed:
 
Waauw, de lente 
ken jij al goed. 
Lees verder in deze 
Lekker Anders Dag 
lente editie om een 
echte lentekenner te 
worden. 

4 - 6 vragen goed: 

Ja hoor, jij mag jezelf 
een lentekenner 
noemen! Gebruik je 
lentekennis om Lekker 
Anders naar school te 
gaan in de Lente! 

Antwoorden: 1 b, 2 a, 3 b, 4 d, 5 d, 6 a

Wie van het team 
heeft lente als 
favoriete seizoen?
a. Regy 
b. Nina 
c. Jill
d. Bibi 

Welke Lekker Anders Dag 
valt er in de lente?
a. De Koningsspelen
b. Opa en Oma Ophaalweek
c. Oranje is Lekker Anders Dag Week 
d. Warme MutsenDag 
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Knip dit inspiratie happertje uit en vouw 
hem volgens de aanwijzingen. Zo heb je 
altijd een idee over hoe je Lekker Anders 
naar school kunt gaan.

Knutsel tijd – Knutsel tijd – 
inspiratie happertjeinspiratie happertje
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Tips om Lekker Anders naar 
Tips om Lekker Anders naar 

school te ga
an 

school te ga
an 
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Het is lente, dat betekent dat de paashaas 
langskomt! Jij kunt ook de paashaas spelen. 

Verstop onderweg naar school een paar 
lekkere paaseitjes. Probeer ze op de terugweg 

allemaal maar eens terug te vinden!

In de lente ontwaken niet alleen 
een hoop dieren uit hun winterslaap, 
er komen ook een hoop bloemetjes 
uit! Probeer eens te tellen hoeveel 
verschillende bloemen je onderweg 

tegenkomt. Weet je ook hoe de 
bloemen heten? 

Rara, wat zit er in mijn hand? Loop je samen met iemand naar 

school? Zoek dan allebei eens iets uit wat je onderweg tegenkomt. 

Bijvoorbeeld een steen of een bloem of misschien vind je wel iets 

heel anders. Let op: de ander mag niet zien wat jij pakt. Allebei iets 

gevonden? Mooi. Geef het voorwerp aan elkaar zonder dat je ziet 

wat je krijgt. Houd je handen dus achter je rug! Probeer nu eens te 

raden wat je hebt gekregen. Had je het goed?
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avonturieravonturier

zingenzingen

Ben jij een echte avonturier? En ga jij 
graag op onderzoek uit? Maak dan eens een 
verrekijker van twee wc-rolletjes en neem 

een vergrootglas mee naar buiten. Dan kun je 
net als Freek Vonk het wild induiken terwijl 
je naar school loopt. Wat zie je allemaal? 

Misschien zie je wel pootafdrukken. Welk dier 
zou dat zijn geweest? Of wat dacht je van al 
die kleine beestjes? Houd je vergrootglas daar 
eens boven. Dan kun je ze extra goed zien. 

  “Ik zag twee beren broodjes smeren…”. 
Wist jij dat er heel veel varianten op dit liedje zijn? 
Probeer onderweg naar school eens een ander ‘wonder’ 
te verzinnen dan die broodjes smerende beren. We 
helpen je vast op weg:

Lukt het jou om nog een 
variant te bedenken? Ik 
zag twee … 

Ik zag twee bijen 
Ik zag twee bijen 

autorijdenautorijden

Ik zag twee giraffen 
Ik zag twee giraffen de meester straffen
de meester straffen

Ik zag twee slakken 
Ik zag twee slakken 

een fietsband plakken
een fietsband plakken



De avonturen 
van Jade 
en Martijn 

Vandaag is het Lekker Anders Dag voor 
Jade en Martijn. Ze hebben afgesproken 
om allebei een mooie muts te dragen. 

Samen lopen de kinderen 
naar school, maar dan…

28 februari 

Jade en Martijn krijgen 
les over de lente.

Ja, ja. 
Bangerik…

Weet je nog 
dat die ene 
vogel mijn 

muts pakte? 

We hebben 
‘m gevonden 

denk ik…

Gelukkig was 
ik er bij, juf. 

Een echte 
held ben ik!

Kijk goed in de 
bomen, misschien 

zie je wel een 
kuikentje.

De kuikentjes 
worden dus in de 
lente geboren. 

Ach arm kind. 
Niet verdrietig 

zijn, Jade.

IIEEEE, 
help Martijn. Haal 

die vogel weg!

Haha, die oortjes 
op jouw muts zijn 

écht te gek. 

Mijn muts, hij 
heeft mijn 

muts gestolen…

25 maart 


