
vo
or

ja
ar

 2
01

9 
/ 

ed
it

ie
 0

1 
Hoe lekker 
anders 
ben jij?
en verder...

Tips voor je volgende 
Lekker Anders Dag

raar maar waar



in deze 

editie
Even voorstellen 2
lekker anders kiekjes 3
TEST: hoE lekker anders ben jij? 4
WINACTIE 5
raar maar waar 6
TIPS voor lekker anders dag 7
strip 8

2

Kijk, de eerste editie van het Lekker Anders Dagblad. Om jouw route naar school af 

en toe Lekker Anders te maken, vind je in dit nummer heel veel inspiratie. En wil jij 

graag de avonturen van Jade en Martijn volgen? Scroll of swipe dan vooral door naar 

de strip op de laatste pagina!

Het Lekker Anders Dag-team heeft al veel gave kiekjes van jullie voorbij zien komen! 

Daarom stellen wij onszelf graag even aan je voor met een Lekker Anders-selfie. Nu 

zijn wij eigenlijk heel benieuwd hoe Lekker Anders jij bent. Hoe je daarachter komt? 

Doe de test! 

Groetjes en veel leesplezier,

Het Lekker Anders Dag-team

Ilse

Nina

Kiki

Regy

Yaël



Lekker Anders-Kiekjes

Tijdens de Kick-Off van Lekker 
Anders Dag op het Zuiderpad in 
Wijchen kwam AJ op zijn pony 

naar school!

En ook op De Buizerd weten de 
leerlingen hoe zij het Lekker Anders 

aan moeten pakken! Een broertje 
en zusje kwamen zelfs met roze en 

blauwe haren naar school!

Dit duo van basisschool de Waai 
in Cuijk had zelf hun Lekker 
Anders Dag-muts in elkaar 

geknutseld!

Vond jij het ook zo spannend 
om de Lekker Anders Dag-doos 

uit te pakken?!
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Test: Hoe Lekker Anders ben jij?!

Als ik mag kiezen hoe ik naar school ga dan ga ik …
A: met een versierde step.
B: op mijn skelter langs de speeltuin.

Met de auto naar school, dat vind ik…
C: best oké, dan slaap ik nog een beetje extra in de auto.
D: heel erg saai dus ik verzin een spelletje om onderweg te spelen.

Als ik superkrachten had, zou ik graag …
G: heel veel spierballen hebben.
H: kunnen vliegen.

Jij bent al heel 
lekker anders! 

Je hebt de smaak al goed 
te pakken, dus vergeet niet 
je muts op te zetten 
de volgende keer!

Dit ijs vind ik het lekkerste…
E: vanille-ijs
F: regenboog-ijs met knetterstukjes er in. 

Als ik een Lekker Anders Dag heb dan…
I:  Doe ik mijn armbandje om en loop naar school.
J: versier ik mijn muts, neem ik mijn vlaggetje en armbandje 
    mee en neem een andere route naar school.

Jij bent flink 
lekker anders!

Jij vliegt het liefste 
samen met je vriendjes 
en vriendinnetjes naar 
school. Hoe stoer 
zou dat zijn, met een 
helikopter naar school!

Het liefste zou ik wonen…
K: op een woonboot. 
L: in een boomhut met glijbaan naar beneden. 

Jij bent echt totaal 
lekker anders!

Die Lekker Anders Dag-doos 
staat zeker op jouw 
kamer thuis? 
Tien stickers voor 
de kalender vind jij 
eigenlijk te weinig. 
Maak die tien dan 
maar extra 
speciaal!

A

B

C

D
E

F

I J

G H
K L
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WINACTIE

Stuur ons 
een foto 

van 

jezelf met je muts! 

De leukst 
versierde

 muts 

maakt kans
 op een m

ooie 

prijs. 

Wat dan? D
at houden

 we 

nog even 
geheim. De winnaar maken 

we de volg
ende edit

ie bekend
!



In deze editie van Raar maar Waar lees je 
grappige weetjes over dingen die te zien zijn 

in de Lekker Anders Dag-totempaal!

Fiets
Wist je dat er in Nederland per 7.700 

inwoners 1 fietsenwinkel is?

Beer
De bruine beren zijn alleseters. In het 

wild eten ze vooral veel gras! 

Wiel
Het eerste wiel met spaken komt uit 

Egypte (1600 v. Chr.). 

Klok
De 4 grootste klokken ter wereld 

hangen aan de Abraj Al Bait-toren in 
Mekka (Saudi-Arabië). Iedere avond 
branden in totaal 2 miljoen(!) lichtjes 

op de klokken. 

Uil
Een uil heeft zulke goede oren, dat 

hij zijn prooi kan horen in het donker! 
Daardoor kan hij goed jagen.  

Arend
Bij roofvogels zijn de vrouwtjes 

meestal groter dan het mannetje.   

Wasbeer
Wasberen bouwen hun nest altijd 
dichtbij water. Om altijd te kunnen 

wassen misschien? 😉   

Appel
Appels bestaan voor 25% uit lucht, 

daardoor blijven ze drijven. 

Totempaal
Bij de indianen vertelt de totempaal de 

geschiedenis van een familie.

Eland
Elanden kunnen duiken! Ze gaan in 
water en moerassen soms wel tot 4 

meter diep op zoek naar eten. 

Raar 
maar 
Waar! 
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Tips om lekker anders naar 

school toe 
te gaan

Ratelfiets
Als een auto optrekt, klinkt de 
motor steeds harder en hoger. 
Met dit proefje kun je net zo’n 
geluid voor je fiets maken.

nodig
fiets
speelkaart
wasknijper
10 minuten

1. Houd de speelkaart zó tegen 
je achtervork van je fiets dat hij 
tegen de spaken komt

2. klem de speelkaart vast aan je 
achtervork met de wasknijper

Kijk voor leuke proefjes met je 
ratelfiets op:
www.proefjes.nl/proefje/111

achtervork

stap.1

stap.2
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pluk onderweg bloemetjes voor jouw juf of meester (natuurlijk niet uit iemands tuin!) 

Spelletjestijd!: 
Welke automerken zie jij allemaal 

onderweg? Wie als eerste 5 merken 
heeft gezien, wint!

Ver springen: 

In hoeveel sprongen ben jij aan het 

einde van de stoep in jouw straat? 

Rem wel op tijd af voordat je gaat 

oversteken!



De avonturen 
van Jade 
en Martijn 

Maandagochtend. 
Moeder brengt 
Jade naar school. 

Wat een pech! 
De auto doet 
het niet meer.

Maar dan 
komt Martijn 
op zijn skelter 
langsrijden.

TRRRIiiiiiIN
NGGGGG

Moeder belt de 
garage. Wat zegt 

u, kunt u pas 
over een half 

uur?

Mam, nu 
kom ik te laat 

op school!
Hoi Jade, 

wil je meerijden?

Dit is wel 
lekker anders 

dan met de auto!

Pffffieuw, 
net op tijd! 


