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Tips, Pics, woordzoeker, Tips, Pics, woordzoeker, 
Strip en Strip en …nog veel meer!…nog veel meer!
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Brrr, de herfst is begonnen!

De bladeren zijn niet meer groen, het regent… dus het is tijd voor het Lekkers Anders 

Dagblad. In deze zesde editie vind je leuke foto’s, misschien sta jij er wel op. Je kunt 

weer kleuren, puzzelen en je vindt allemaal toffe tips. Kun jij de pompoen en de spin 

vinden in het zoekplaatje? Voordat je aan de slag gaat, willen we eerst even twee 

nieuwe collega’s voorstellen:

Myrthe loopt voor haar school een halfjaar 

stage bij ons.

Myrthe: ‘Ik deed altijd het ABC-spel. Dan 

zocht ik zo snel als ik kon naar een woord met 

de letter ‘A’. Gevonden? Dan ging ik op zoek 

naar een woord met de letter ‘B’. Ga zo maar 

door.’

Favoriete seizoen: Zomer 

Dit is Malu. Ze weet alles 
van Instagram en Facebook.Malu: ‘Het liefst fietste ik zingend langs 

leuke, kleine straatjes en zei ik ‘ hallo’ 
tegen iedereen die ik tegenkwam.’Favoriete seizoen: Winter



Lekker Anders-Kiekjes
Kijk hier! Hoe onze fans heel graag hun Lekker Anders 

Dagje mee pikken. Ze grijpen elke kans die ze krijgen!

De winnaars van 
Oranje = Lekker 

Anders Dag 
Week 2021 – 
Max en Elyse

 onderweg naar 
Burgers Zoo!

De presentatie op 
basisschool Het Rondeel in 

Den Bosch op 22 september, 
gegeven door Myrthe!

Levi uit Wijchen heeft 
het helemaal begrepen de 

Oranje=Lekker Anders Dag 
week. COOL!

Fan mail uit Den Bosch!

Mike is ook groot Lekker Anders Dag 
fan, hij heeft zich in de Oranje=Lekker 
Anders Dag week helemaal uitgedost. 

Super tof!

Heb jij een leuke foto gemaakt tijdens jullie 

Lekker Anders Dag? Deel die foto met ons via 

social-media, gebruik daarvoor @LekkerAndersDag 

of mail ons naar info@lekkerandersdag.nl. 

Wie weet zie jij jezelf dan terug in de volgende 

editie van het Lekker Anders Dagblad. 
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En… kleuren maar! En… kleuren maar! 
Weet jij al hoe je de volgende 
Weet jij al hoe je de volgende 

keer ‘Lekker Anders naar keer ‘Lekker Anders naar 
school gaat?’ Teken het in het 
school gaat?’ Teken het in het 

verkeersbord hiernaast.verkeersbord hiernaast.

Weet jij waar alle 

voorwerpen liggen?



WoordzoekerWoordzoeker
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Fiets
Auto
Step
Benenwagen
Skelter
Bolderkar

Scooter
Rolschaatsen
Skateboard
Bus
Lopen
Hinkelen



Kastanje-aap Kastanje-aap 
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Dit heb je nodig voor één aapje
• 2 kastanjes
• chenilledraad (dat is een buigbaar draadje)
• cocktailprikkers
• 2 ogen
• 2 kleine pompoms

Ben jij onderweg al 
Ben jij onderweg al kastanjes tegengekomen? 

kastanjes tegengekomen? Daar kun je hele leuke 
Daar kun je hele leuke aapjes van maken. 

aapjes van maken. 

STAP 1STAP 1
maak de twee kastanjes 
aan elkaar vast door de 

cocktailprikker erdoorheen te 
prikken. Nu heb je een lijfje.

STAP 2STAP 2
Prik met een andere cocktailprikker gaatjes 
in het lijfje voor de armen en benen. Duw 
door elk gaatje een stukje chenilledraad. 

Het begint al ergens op te lijken! 

STAP 3STAP 3
Plak nu twee oogjes op de 
bovenste kastanje. Voor de 
oren gebruik je de pompoms. 
Plak deze ook op de aap en 

klaar is Kees!
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FietsFiets

vogelvogel

hondhond

oversteekbordoversteekbord

Dit spel speel je samen. 
Houd je ogen onderweg 
goed open en kruis de 
dingen of dieren af die 

je tegenkomt. Wie heeft er 
gewonnen? Spannend! 

Kijk eens om je heen als je naar school loopt. Wat zie je allemaal? Misschien wel een 
boom. Dat rijmt op ‘stoom’. Waar rijmt tak op? Inderdaad! Dat rijmt op bak, dak en …
 Zo kun je bij elk ding dat je ziet een rijmwoord bedenken. Probeer het maar eens!

Wist jij al dat je aan bomen kunt zien hoe 
oud ze zijn? Een boomstam heeft namelijk 
ringen. Tel het aantal ringen dat je ziet 

en je weet hoe oud de boom is! 

BINGO!BINGO!

HOND-MONDHOND-MOND

RINGEN TELLEN!RINGEN TELLEN!



De avonturen 
van Jade 
en Martijn 

Jade en Martijn zijn onderweg naar school 
samen met papa. Het is Dag Dieren Dag!

Dat was een mooie start van 
Dag Dieren Dag, iedereen blij…!

Ik klim er 
wel in, dat 

kan ik goed. 

Alstublieft 
buurvrouw, hij is 

weer terecht.

Ach, arme 
Toon

Ik doe heel 
voorzichtig!

Kijk goed waar je 
je voeten zet en 
val er niet uit.

Ach gut, mijn 
lieve Toon, hoe 
krijgen we hem 
nu uit de boom?

Oh jee, Toon klimt in 
een boom, arme hond. 
Laten we er even naar 

toe fietsen om te kijken 
of we kunnen helpen. 

Jaaa, 
goeie!

Hij lijkt in paniek, 
Puck de poes zit 

hem weer achterna.

Kijk daar, daar 
rent Toon de 
Teckel van de 

buurvrouw.

Nou, we kunnen nu 
de hond en de poes 

op onze bingokaarten 
afstrepen! 


