
vo
or

ja
ar

 2
02

1 
/ 

ed
it

ie
 0

5

Welkom Welkom 
Lente! Lente! 
en verder...en verder...
sudoku, tips en meer! sudoku, tips en meer! 
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Dag Lekker Anders Dag-fans! 

Kijk eens aan, alweer de vijfde editie van het Lekker Anders Dagblad! Er is veel 

gebeurd het afgelopen jaar, er zijn veel dingen anders gegaan. Op het Lekker 

Anders Dag-hoofdkwartier ziet het er nu ook een beetje anders uit, we hebben 

namelijk nieuwe collega’s! Jill en Bibi zijn erbij gekomen. 

Het team heeft weer kei hard gewerkt om speciaal voor jullie allemaal tips en 

informatie te verzamelen om jullie tocht naar school weer Lekker Anders te 

maken dit voorjaar. Veel plezier met het lezen van deze editie!

Favoriete liedje om te 

luisteren (ergens onderweg 

naartoe): September – 

Earth, Wind & Fire

Als ik de dag anders wil 

beginnen… verzin ik een 

spelletje voor onderweg 

(zoals bijvoorbeeld ik zie, ik 

zie wat jij niet ziet)

Favoriete seizoen: Herfst 

Favoriete liedje om te luisteren (ergens onderweg naartoe): Empire of the Sun – Old flavours 

Als ik de dag anders wil beginnen… blijf ik iets langer in mijn bed liggen! 

Favoriete seizoen: Zomer



Lekker Anders-Kiekjes
Ondanks dat het een moeilijk jaar is geweest, zien we dat 

onze fans heel graag hun Lekker Anders Dagje meepikken. 

Ze grijpen elke kans die ze krijgen!  

Deze Lekker Anders Dag-
fans uit Den Bosch werden 

onverwachts opgehaald 
door chauffeur Jeroen… 

In een limousine!!! 
Dat is pas anders!

Celesta uit Cuijk is gi-ga-
gek naar school gegaan op 
Doe Eens Gek Dag! Ze had 
twee verschillende sokken 

aangetrokken en haar 
rugzakje droeg ze aan de 

voorkant!

Da’s nog eens 
Lekker Anders: Job 
uit Maastricht die 
in april naar school 

loopt... in de sneeuw!

Leuk nieuwtje: 
Vanaf volgend schooljaar 
doet Provincie Limburg 

ook mee met Lekker 
Anders Dag!

En Chayenne uit Wijchen is ook gi-ga-gek naar school gegaan op 
Doe Eens Gek Dag! Chayenne had ook twee verschillende sokken 

aangetrokken en combineerde het met een gek kapsel!

Heb jij een leuke foto gemaakt tijdens 

jullie Lekker Anders Dag? Deel die foto 

met ons via social media, gebruik daarvoor 

#LekkerAndersDag of mail naar 

info@lekkerandersdag.nl. Wie weet zie jij 

jezelf dan terug in de volgende editie van 

het Lekker Anders Dagblad. 
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Zoek de verschillen, Zoek de verschillen, er zijn er 7 in totaal! er zijn er 7 in totaal! 
Zoek de verschillen, Zoek de verschillen, er zijn er 7 in totaal! er zijn er 7 in totaal! 

En… kleuren maar! En… kleuren maar! En… kleuren maar! En… kleuren maar! 

BEER ALEX
…  

GENIET VA
N DE LENT

E



SudokuSudoku
Wat is een sudoku? Dat is een puzzel die bestaat uit 6 blokken van 3 
keer 2 vakjes. In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en met 6 te 

staan. Vul elk blok zo in, zodat in elke rij, elke kolom en elk blok de 
cijfers 1 tot en met 6 één keer voorkomen

11 66

55 22

55

55

44

33

11

44

33

11

55 44
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Tips om in Tips om in de lente de lente 

Lekker Anders naar Lekker Anders naar 

school toe t
e gaan

school toe t
e gaan
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Als je naar school loopt, kan het zo 
maar zijn dat je onderweg mooie mooie 
stenenstenen vindt. Wist je dat je daar 

mooie kunstwerkjes mee kunt maken? 
Je kunt deze verzamelen en schilderen.

Loop als een dier naar schoolLoop als een dier naar school. 
Wil je je tocht naar school echt anders 
maken? Kies dan een dier uit en loop als 
dat dier naar school. Je kunt hiervoor 

een van de dieren uitkiezen uit de Lekker 
Anders Dag totempaal. Strek je armen uit 

en vlieg zoals een uil naar school!

Heb je wel eens gelet op alle woorden die je 
onderweg tegenkomt? Daar kun je een leuk spelletje 

mee spelen: het ABC-spelhet ABC-spel! Hoe werkt het? 
Zoek eerst een woord dat begint met de letter ‘A’. 

Gevonden? Zoek dan naar een woord met de letter 
‘B’ en ga zo heel het alfabet af. Dit spelletje kun 
je samen met iemand spelen of je maakt er zelf 

een wedstrijdje van: wie het eerste het hele alfabet 
afgaat! 
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Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Het is natuurlijk echt een keertje 

anders als je afspreekt om 
samen met je vriendjes en samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes vriendinnetjes naar school 
te gaan. Sta iets eerder op en 

spreek af dat iedereen een ander 
vervoersmiddel meeneemt, dan 
kunnen jullie tijdens de tocht 

ook steeds afwisselen!  

AAchtertuin

BBrievenbus

CCijfer

DDeur

EEend
FFiets

GGras

WWoof!

HHond

Gaan jullie toch met de auto 
naar school? Decoreer de Decoreer de 

achteruitkijkspiegelachteruitkijkspiegel! Knutsel iets leuks 
en kleurrijks en hang het aan de spiegel. 
Zo kan iedereen zien dat jullie die dag 
Lekker Anders naar school gaan!Vergeet 
niet, parkeer de auto verder weg en loop 

het laatste stukje naar school! 



De avonturen 
van Jade 
en Martijn 

Jade en Martijn zijn 
onderweg naar school, ze 
lopen in een park. Het is 1 
april – Doe Eens Gek Dag.

Kijk, wat gek! Een 
hele grote paashaas 
rent door ’t park. 

O jee, kijk 
eens goed 

Jade! Daar! 

Dit zijn wel een 
heleboel eieren! 

Hè, ik zie de 
paashaas niet 

meer? Hahaha! Een paashaas 
zien rennen in het park 
en chocolade uitdelen 
op school, dat is pas 

gek! 

Hahaha, ik ben het maar! Het is 
toch 1 april, Doe Eens Gek Dag. 

Dank jullie wel voor het rapen van 
de eieren in het park… Nu hebben 

alle leerlingen wat.

Kijk mij eens, ik heb 
twee verschillende 

sokken aan. 

Je raadt nooit wat ik 
gegeten heb vanmorgen… 
Pannekoeken als ontbijt. 

De paashaas 
verliest zijn 

eieren. Kom, er 
achteraan! 

Te veel eieren, 
ze passen niet meer 

in mijn zakken! 
Gebruik je tas! 

Het is schooldirecteur 
Simone!


