
na
ja

ar
 2

02
0 

/ 
ed

it
ie

 0
4

Ontmoet 
Professor 
Anders! 
en verder...
Kleurplaat, tips en meer! 
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Dag Lekker Anders Dag-fans! 

Kunnen jullie je de winactie van de vorige editie nog herinneren? Jullie moesten een 

naam voor me bedenken! We hebben heel veel originele inzendingen voorbij zien komen. 

Uit alle namen heeft het Lekker Anders Dag-team een naam voor mij uitgekozen. Ik ben 

Professor Anders. Als bedankje staat er op bladzijde 4 een nieuwe win-actie .

Dit is alweer de vierde editie van het Lekker Anders Dagblad. Ik heb speciaal voor 

jullie allemaal tips, informatie en inspiratie om de weg naar school weer Lekker 

Anders te maken dit seizoen. Maar terwijl ik dit blad maakte ben ik een aantal spullen 

kwijtgeraakt! Help jij mij om die terug te vinden op bladzijde 4?

Groetjes, 

Professor Anders



Lekker Anders-Kiekjes
We zien steeds vaker de kleur oranje bij gezinnen die 

Lekker Anders naar school gaan. Wat een vrolijke boel! 

Van huis naar De Trinoom in Wijchen op 
een mooi versierde fiets tijdens 

De Oranje = Lekker Anders Dag week. 

De kinderen van KC Het Stadshart 
in Den Bosch gingen de eerste 
schooldag meteen met z’n allen 

Lekker Anders naar school. 

Helemaal in het zuiden van het land 
doen ze ook mee! Op de JFK school in 
Maastricht was er eind september een 

hele feestelijke Kick-Off. 
Vanaf dit school jaar 

doet ook de Gemeente 
Meijerijstad mee met 
Lekker Anders Dag!

Tijdens de Kick-Off van 
Lekker Anders Dag op KC 

de Ontdekking in Den Bosch 
kwamen heel veel originele 

oranje outfits voorbij! 
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PUZZELtijd

WIN-ACTIE
Kleur en win! 

Stuur een foto van jouw kunstwerk naar 
info@lekkerandersdag.nl. 

Doe dit vóór 1 november! Onder de inzendingen 
verloten wij 20 paar oranje schoenveters! 

Succes! 

Ik ben mijn 
spullen kwijt! 

Help jij 
zoeken?

Vind in de tekening 
Op de vorige bladzijde 
de volgende dingen: 

Fietsstuur Appel Lepel Bijenkorf Klok Vork Wiel
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Meeste A: Jij bent herfst! Heerlijk ravotten in de oranje bossen. Een beetje regen daar ben jij niet 
                      bang voor, je trekt je regenlaarzen aan en gaat gewoon op pad!

Meeste B: De winter is jouw seizoen. Hopelijk valt er dit jaar veel sneeuw en kun je op de slee naar school!  

Meeste C: Jij houdt van de zomer. Het kan jou niet warm genoeg zijn! Even de juf/meester lief aankijken, 
                      dan mag je misschien een watergevecht houden op het schoolplein.   

Meeste D: Lente past het beste bij jou. Tijdens jouw tocht naar school loop je het liefste langs de weilanden. 
                      Want vrolijk gekleurde bloemen, schattige kalfjes en lammetjes die maken jou super blij! 

Tel welk antwoord jij het meeste hebt gegeven

Vraag 1: Waar zou jij op 
avontuur willen gaan?
A: Het bos
B: De Noordpool
C: Een zonnig eiland
D: De boerderij 

Vraag 2: Wat doe jij het liefst 
als je buiten bent?
A: Verstoppertje in het bos
B: Sneeuwpoppen bouwen en een 
   sneeuwballengevecht houden
C: Een waterspel
D: Bloemen plukken 

Vraag 3: Wat is jouw 
favoriete kleur?
A: Oranje
B: Blauw
C: Geel
D: Groen

Vraag 4: Welk van deze vier 
dieren wil jij het liefst zijn?
A: Een egel
B: Een ijsbeer
C: Een dolfijn
D: Een konijn

Welk seizoen 

past het best
e 

bij jou? 
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Tips om in de herfst Lekker Anders naar 
school te gaan 

Als je te voet of met de step naar school gaat, zorg ervoor dat je kleding niet alleen 
warm is, maar ook waterdicht. De kans op een flinke regenbui is in de herfst wat groter 
en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat jij en je spullen zo droog mogelijk blijven 

aangezien je nog de hele dag naar school moet! 

Kunstzinnige herfstlijstjes 
van gedroogde bladeren! 

Verzamel bladeren tijdens de tocht naar 
school. Laat deze een paar dagen drogen 
thuis. Zodra ze goed droog zijn kun je 
ze plastificeren en ophangen of in een 

fotolijstje stoppen! 

In de herfst gaat het vaak harder waaien! Ga op zoek naar 
afgebroken takken en maak je eigen wandelstok! 

Kan de auto niet thuis blijven, parkeer 
‘m dan een stukje verder op. Met een 
stukje stoepkrijt maak je op de stoep 
een zo lang mogelijk hinkelpad van 
de auto naar school. Hoeveel vakjes 

heeft dAT van jou?



De avonturen 
van Jade 
en Martijn 

Maandagmiddag 
5 oktober: na een leuke 
schooldag lopen Jade en 
Martijn samen naar huis. 

Onderweg zien ze hoe 
de dierenambulance-
vrijwilliger een verdwaald 
katje uit een boom haalt.

Ja, 
ik wil wel 
helpen! 

Kunnen jullie 
goed klimmen? Dan 

kunnen jullie mij 
helpen. 

De kat is van jouw 
buurvrouw? Dan loop 

ik even met jullie mee. 
Wijzen jullie de weg?

Kijk wat fijn, die 
mevrouw haalt een 
katje uit de boom. 

Super cool. 
Ik ook!

Deze kat ken ik, 
hij woont bij mij 

om de hoek. 

Wat hebben 
we vandaag 

veel meegemaakt 
onderweg!

Ja, ‘s ochtends 
dierenstickers gezocht 
en ‘s middags een echt 

dier thuisgebracht. 
Een Dieren Dag vol 

avonturen!

Ja, ik heb alle dieren 
van de totempaal 

gevonden!

Heb jij vanochtend 
onderweg naar school ook 
de Lekker Anders Dag-
dierenstickers gezocht?


