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Herfstideetjes
voor jouw
Lekker Anders Dag!
en verder...
spelletjes, kiekjes en meer!
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Dag-leden!

een nieuw Lekker
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Lekker Ande
Wat hebben jullie goed gezocht tijdens
de Lekker Anders Dag speurtochten
voor de zomervakantie! Deze foto is
gemaakt bij de Nienekes in Cuijk.
Ook van school naar huis kun je
je tocht eens lekker anders maken!

En bij basisschool de
Speelhoeve in Cuijk wist ook
iedereen die meedeed aan de
speurtocht de code te kraken.

Met zo’n lekker ontbijtje begin je
je Lekker Anders Dag meteen goed!
Misschien moet je papa of mama
even lief aankijken…

Wanneer heb jij je volgende
Lekker Anders Dag gepland?!
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Pimp j
e
Lekker
Ander
s Dag
Doos

Dit is een compleet versierde Lekker Anders Dag Doos!
Pak verf, stiften, stickers en andere knutselspullen en
geef er helemaal jouw eigen draai aan!
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DOOS
KLAAROVER
ROUTE
SKELTER
STEP
STOPLICHT
VLAGGETJE
FIETS
MUTS
SKATEBOARD
SPEELTUIN
STICKER
TOTEMPAAL
ZEBRAPAD
KALENDER
PARK
SKEELERS
SPEURTOCHT
STOEP
VERKEERSBORD
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Tips om lekker anders naar
school toe te gaan

Vrolijke regenbui:

Maak jouw paraplu extra leuk! Knoop aan de puntjes
van de paraplu touwtjes of visdraden vast. Aan deze
draadjes bungelen mooie vlinders, vissen, slingers of
bloemen die je zelf kan maken van plasticzakken.
Nu ben je niet alleen beschermd tegen de regen,
maar is je ochtendwandeling naar school
ook extra vrolijk!

In het donker naar school? Maak jezelf
extra goed zichtbaar door lichtjes vast
te maken aan je fiets, step, of rugtas.
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Verzamel onderweg kastanjes en
maak een herfstspinnenweb:
stap.3

stap.1

Neem een kastanje en
7 satéprikkers.

Prik met een prikpen 7 gaten
rondom in de kastanje, en
doe de satéprikkers erin
(goed aandrukken).

stap.4

De laatste draad knoop je goed
vast, zo kun je het spinnenweb
ophangen.

SPIEGELEN
Neem een spiegeltje mee
het bos in en kijk eens
naar dingen die je
normaal niet ziet.
Kijk met een spiegel
onder je neus
naar boven, onder
paddenstoelen,
onder blaadjes
van een struik of
kijk in holletjes
van bomen. Wie
verstoppen zich
daar allemaal?

Oplossing zoek
de verschillen van
bladzijde 4

stap.2

Helemaal in het midden knoop je een
draad vast, en dan ga je weven! Je laat
je draad rond en rond gaan, je kunt
ervoor kiezen de draden dicht tegen
elkaar aan te drukken of er wat ruimte
tussen te laten. Draai de draad steeds
rond de satéprikker, voordat je naar de
volgende prikker gaat. Dit zorgt ervoor dat
je draad goed blijft zitten!
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Jade en Martijn hebben een
Lekker Anders Dag.

Wow Jade!
Heb je deze mooie spin
al gezien?!

Goed
idee Martijn!
Hoeveel spinnen heb
jij al geteld?

Wauw! Wat een
prachtig beestje! Laten
we tellen hoeveel we er
tegenkomen onderweg.

Jade,
ik heb een idee!
Laten we de kastanjes
en blaadjes verzamelen
voor ons knutselproject
vanmiddag.

Het duo zoekt kastanjes
en mooi gekleurde
herfstbladeren.

Ik heb er al 15
gezien onderweg.

Dat was leuk!
En nu kunnen we iedereen
uit de klas spullen geven om
mee te knutselen.

Ik heb nu
al zin in onze
volgende Lekker
Anders Dag!

Jade en Martijn
pakken op hun
Lekker Anders
Dag net een
andere route dan
normaal. Ze gaan
naar school via
het park.

