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Lenteideetjes 
voor jullie volgende 
Lekker Anders Dag!!

en verder...
* Een sportprimeur
* Win-actie 
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Hallo Lekker Anders Dag-leden!

Het is weer tijd voor een nieuw Lekker Anders Dagblad 

met deze keer acht pagina’s vol Lekker Anders Dag 

nieuws. Het is lekker lente en tegelijkertijd natuurlijk 

ook een heel gekke tijd, nu alle scholen een poosje dicht 

zijn door het corona-virus. 

Laten we hopen dat ze heel snel weer open kunnen, 

want samen naar school gaan… we missen het wel, hé, 

met z’n allen? Een tocht die je niet wilt missen!

Hebben jullie thuis al nagedacht over wat jullie de 

volgende Lekker Anders Dag willen gaan doen? 

Wij hebben allerlei leuke lentetips voor jullie! 

In deze editie zie je verschillende Lekker Anders Dag-

kiekjes. Misschien zie je jezelf wel! Je mag natuurlijk 

ook altijd leuke foto’s naar ons opsturen. 

Veel plezier op jullie volgende Lekker Anders Dag! 

Groetjes,

Het Lekker Anders Dag-team 

Nina

Kiki

Regy

Myron

Yaël



Lekker Anders-Kiekjes

Met de boot naar school! Deze foto is 
gemaakt in Rosmalen tijdens de super 
feestelijke Kick-off van De Groote 
Wielen en De Wittering.nl op het 

strand voor hun school. 

Ook in Maastricht zijn er vanaf 
dit voorjaar gezinnen die Lekker 
Anders naar school gaan. De JFK 

school heeft de primeur!
Juf Danielle verwelkomt Lekker 

Anders Dag op de Maastrichtse school.

In Wijchen en 
Cuijk heeft het 
Lekker Anders 

Dag-team nieuwe 
kalenders 

uitgedeeld, en 
natuurlijk horen 
daar ook nieuwe 

stickers bij. 

Een beetje regen hield de kinderen 
van de LW Beekmanschool in 

Den Bosch niet tegen! Met de hele 
klas Lekker Anders naar school.
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PUZZELtijd

WIN-ACTIE Hoi allemaal, 

Jullie herkennen mij vast wel van de Lekker Anders Dag-totempaal. 
Ik zit niet elke dag op die totempaal, ik doe het ook af en toe 
lekker anders. Graag wil ik jullie helpen en tips geven voor 
onderweg naar school. Maar daarvoor heb ik eerst jullie hulp 

nodig. Ik heb nog geen naam! 

Wat vind jij voor mij een mooie en toepasselijke naam? 
Stuur jouw idee naar ons via Facebook, Instagram of mail naar 

info@lekkerandersdag.nl. Ik ben heel benieuwd! 

Groetjes van . . . . . . . . 

Horizontaal
2. Deze kant heeft voorrang
4. Met dit lichaamsdeel geef je aan welke kant je op gaat
7. Dit zit in je Lekker Anders Dag-doos
9. Hierop kan je de Lekker Anders Dag-stickers plakken
10. Hierin mag je alleen rijden met een rijbewijs
12. Hierop staat een verkeersregel aangegeven
18. Hierdoor word je gezien in het donker
19. In de fietsenstalling parkeer je jouw fiets in een ...
21. Op dit voertuig met twee wielen kan je staan

Verticaal
1. Een ander woord voor straat
3. Op deze plek krijg je les
5. Op deze oversteekplaats vind je twee dieren
6. Dit zit op het stuur van je fiets
8. Bij dit dierengebit moet je voorrang geven
11. Dit voertuig heeft spaken
13. Op deze plek komen de wegen samen
14. Deze paal heeft drie kleuren
15. Hierdoor stopt een voertuig onmiddellijk
16. Deze kleur geven auto’s aan als ze achteruit gaan
17. Dit doe je om in de auto
20. Hier lopen voetgangers op 



RAAR-MAAR-WAAR
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Wist je dat er in Nederland 
meer fietsen zijn dan 

inwoners!?

In deze editie van Raar maar 
Waar lees je weer leuke, 
grappige en een beetje 

vreemde weetjes!

Wist je dat je in Noorwegen ook 
maar 100 km per uur mag rijden, 
en laat dan nou net het meest 

verkeersveilige land in Europa zijn. 
Toeval denk je? 

In Rusland hebben ze de regel dat 
je niet mag rondrijden met een 

vieze auto! 

In Utrecht hebben ze een stoplicht 
met een rood en een groen Nijntje! 

In de Verenigde Staten mag je soms 
door rood rijden! Dat mag als je 

rechts afslaat met je auto. 

In Nederland is er een nieuwe 
snelheidsregel op snelwegen ingegaan, 
voortaan is de maximumsnelheid overdag 

100 km per uur.

Er zijn zebrapaden die lichtgeven! Onder de weg 
hebben ze een heleboel lampjes geplaatst waardoor de 

witte strepen lichtgeven. 



Tips om straks 
weer lekker 
anders naar 

school te gaan.
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“In mei leggen alle vogels een ei” 

Onderweg naar school kun je vogelhuisjes 

tellen. Zie je ook vogels naar binnen vliegen? 

Zijn er geen vogelhuisjes op jouw route naar 

school, dan kan je er zelf eentje ophangen! 

Leuk om daarna in de gaten te houden 

of er een vogeltje gaat wonen. 

“Carpe Diem”
Dat is Latijn en betekent “pluk de 

dag”. Op grasveldjes vind je vaak 

kleine witte bloemetjes, madeliefjes 

heten die. Daar kun je een mooie 

bloemenketting van maken! 

“De tijd vliegt, als je plezier hebt”
Sta je onderweg te wachten voor een 

stoplicht? Doe dan een spelletje. 

Wie van jullie kan raden hoeveel tellen 

het duurt voordat het stoplicht 
op groen springt? 
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SV ORION bezorgt Nijmegen 
de landelijke sport-primeur

Ook als je gaat sporten: 
het mag af en toe Lekker Anders!
Natuurlijk gaat Lekker Anders Dag eigenlijk over samen naar SCHOOL gaan – en 
daar dan een heel leuke tocht van maken. 

Maar die drukte met verkeer en auto’s, die zie je jammer genoeg niet alleen rond 
school. Ook bij sportvelden is het elke zaterdagochtend weer een flink gedoe. En dus 
vroeg SV Orion, de grootste amateurclub van Nijmegen, met heel veel jonge leden, 
of zij óók mee mochten gaan doen aan Lekker Anders Dag… Natuurlijk mag dat!

Daarmee heeft het vooruitstrevende Orion meteen een primeur te pakken: want 
het is de allereerste sportvereniging van heel Nederland (!) die aan de slag gaat met 
Lekker Anders Dag. 

Voorzitter Tom Smit is daar best een beetje trots op: ‘We willen het echt 
onderdeel maken van de club. Hopelijk wordt het een project van de hele stad, waar 
meerdere scholen en sportclubs aan meedoen.’

Aan het Orion-enthousiasme zal het niet liggen: zo gauw het weer mag, is het op 
zaterdagochtend feest op het sportcomplex, met een kick-off, muziek en een 
recordpoging die helemaal past bij een voetbalclub… 

Alle ballen verzameluuuuhhhh!



De avonturen 
van Jade 
en Martijn 

Ook al gaan 
Koningsdag en 
de Koningsspelen 
niet door

Jade en Martijn gaan toch hun fiets 
versieren voor de jarige Koning. 

Doe jij ook mee? Stuur een foto van jouw versierde fiets, step of ander vervoersmiddel 
naar info@lekkerandersdag.nl en wie weet win jij wel een mooie prijs! 

Op de versierde fietsen 
gaan ze een rondje 
fietsen in de buurt

Onderweg maakt 
de mama van 
Jade foto’s, die ze 
opsturen voor de 
Lekker Anders Dag-
wedstrijd. 

Dankjewel, ik 
knoop ze aan een 

lange stok achterop 
mijn fiets

Kijk Jade! 
Ik heb feestelijke 
oranje vlaggetjes

Coole foto Jade!

Ik maak 
een boog met 

ballonnen aan mijn 
bagagedrager

Zouden andere 
kinderen ook 
hun fietsen 

versierd hebben?

Ik hoop het wel, 
dan wordt het toch 

nog een feestje!


