
  



Lieve kinderen en ouders van de BSO, 

Onze BSO-medewerkers maken iedere vakantie een programma vol 

leuke en uitdagende activiteiten. Deze activiteiten worden dagelijks 

aangeboden op onze BSO-locaties.  

Tijdens de meivakantie is De Kinderhaven alleen geopend voor 

noodopvang. Omdat daarom de meeste kinderen niet naar de BSO 

komen, hebben de BSO-medewerkers een vakantieprogramma voor 

thuis voor jullie gemaakt. Een bestand vol met leuke, uitdagende en 

grappige activiteiten. Genoeg inspiratie voor een leuke vakantie 

thuis! 

Wij vinden het heel leuk om activiteiten van jullie terug te zien. Stuur 

je ons een foto of filmpje? Dit kan via marketing@dekinderhaven.nl 

Lisa zorgt ervoor dat wij de mailtjes ontvangen.  

Wij wensen jullie een fijne meivakantie! 

Een vriendelijke groet van Team BSO De Kinderhaven 

 

  

mailto:marketing@dekinderhaven.nl


Dinsdag 28 april 2020 

Tape je naam! 

 

Wat heb je nodig: 

 afplaktape (doe het zelf zaak, Action) 
 canvasdoeken of oude witte lakens 
 kwasten 
 verf naar keuze 
 witte verf 
 optioneel: verfschorten 

 

Aan de slag! 

1. Schilder het doek of het laken in een ondergrondkleur naar keuze. Ook al wil je de ondergrond wit 
laten, dan nog is het aan te raden het doek wel te schilderen. Dit geeft namelijk een veel mooier 
beeld dan wanneer je alleen maar het canvas of laken ziet.  

2. Is de ondergrond gedroogd, breng dan de tape aan. Je kunt je eigen naam tapen of de naam van 
iemand anders. Schilder vervolgens de canvas in kleuren die je wilt en verwijder daarna de tape. Je 
kunt natuurlijk ook stempelen door een kwast op je doek te deppen.  

Kleuren stop dans 

 

Wat heb je nodig: 

 een radiospeler/ tablet of ander voorwerp waar muziek op kan 
worden afgespeeld 

 optioneel: geluidsboxen 

Aan de slag: 

 

Zet een gezellig muziekje op en ga gezellig samen dansen! Zodra de muziek stopt, noem je als 

'spelleider' een kleur. Bijvoorbeeld: "rood!" Alle kinderen moeten op dat moment zo snel mogelijk 

een voorwerp zoeken met de genoemde kleur. Welk kind als laatste een voorwerp met die kleur 

aanraakt is af en mag aan de zijlijn gaan zitten. Degene die als laatste over blijft heeft het spel 

gewonnen! 

  



Fruitige kunstwerken  

 

Wat heb je nodig: 

 snijplank 
 mesjes 
 bakjes 
 peer 
 appel 
 rode druiven 
 groene druiven 
 kiwi 
 mandarijn 
 banaan 
 borden 

Voorbereiding 

Snij van te voren het fruit in verschillende stukjes. Leg elk fruitsoort in aparte bakjes, zodat je deze 
straks kan gebruiken. Kijk zelf even of je wel of geen druiven wilt gebruiken i.v.m. de leeftijd van de 
kinderen.  
 
Aan de slag 
 
We gaan aan de slag met onze fruitige kunstwerken. Onder deze activiteit zie je verschillende foto's 
ter inspiratie voor de kunstwerken. Deze kun je gebruiken. Laat vooral ook de kinderen hun eigen 
fantasie gebruiken tijdens het neerleggen van de stukjes fruit. Wat gaan we maken met het fruit? 
Benoem samen de verschillende fruitsoorten en de kleuren van het fruit. Geef aan dat fruit gezond is 
om te eten. 
Zijn we klaar? Dan gaan we gezellig aan tafel de verschillende stukjes fruit opeten. 
Maak van te voren nog even een foto van jullie fruitige kunst, zodat je dit evt. aan ouder(s) kunt laten 
zien. 

 
 

 

 

 

  



Woensdag 29 april 2020 

 

Bananen split 

Wat heb je nodig: 

 Banaan 
 Griekse yoghurt 
 Granola of cruesli 
 Vers fruit 
 Honing 

Aan de slag: 

Voor 1 bananensplit gebruik je: 
– 1 banaan 
– 170 gram Griekse yoghurt 
– 1 handje granola of cruesli 
– 1 handje vers fruit (bijvoorbeeld aardbeien en blauwe 
bessen) 
– 1 theelepel honing 
 
En zo doe je het:  
– Snijd de banaan in de lengte door en leg op een bord met de kromme kant naar elkaar toe. 
– Verdeel de Griekse yoghurt over het midden. 
– Verdeel de granola en het fruit over de yoghurt. 
– Maak af met een beetje honing. 
– Je bananensplit is klaar om te serveren.  

 

Lekker buitenspelen 

Lekker bewegen! Neem stoepkrijt en een bal mee naar buiten en verzin zelf een leuk spelletje. 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 30 april 2020  

Portret schilderen  

Wat heb je nodig? 

 doorzichtig stuk stevig plastic (bijvoorbeeld plexiglas) 
 verf 
 penselen 
 spons en doek om te drogen 

Aan de slag: 

Leg de kinderen uit wat de bedoeling is. Houd het plexiglas 
voor je gezicht. Laat de jonge kinderen eerst met hun 
vinger op het glas tekenen zonder verf te gebruiken. 
Kunnen zij jouw gezicht na tekenen? Willen ze het ook 
eens bij elkaar proberen? Zet nu de verf en de penselen 
klaar en laat de kinderen echte verf gebruiken. Kunnen zij een portret schilderen? Kunnen ze jouw 
gezicht goed als ondergrond gebruiken? Was het plexiglas weer af om opnieuw te kunnen gebruiken 
of laat het drogen. 

 

  



Tie dye shirt 

Wat heb je nodig?  

 Wit t-shirt (gewassen) 
 Dylon textiel verf doosje 200gram voor wasmachine 40 

graden. Voor 6 t-shirts 
 Grote bak (emmer 10 L) water van ongeveer 40 graden 
 Azijn 5 liter in een bak. 
 Elastiek, dikke grote en kleine dunne 
 Touw 
 Wasknijpers 
 Knikkers  
 500 gr Zout 
 Schorten 
 Zip loc zakken 

Wat gaan we doen? 

We maken een wit shirt helemaal hip door deze in allerlei felle kleuren te verven. We gebruiken hier 
een speciale techniek voor, zodat het een prachtig effect krijgt. Uiteraard kun je deze techniek ook 
toepassen op andere voorwerpen zoals bijvoorbeeld sokken, kussenslopen of lakens. Deze activiteit 

kost even wat tijd, maar dan heb je wel een heel gaaf resultaat! 

Techniek 1: één kleur in verfbad 

 Pak het t-shirt en knoop hem. Je kunt knopen leggen, een knikker erin stoppen en daar een elastiekje 
onder knopen, een prop maken die je met touw strak samenbindt of wasknijpers erop zetten. Alles 
wat je doet moet goed strak zitten zodat er zo geen verf bij kan komen.  

 Doe een schort voor en maak het verfbad. Doe water van ongeveer 40 graden in een bak, doe daar 
het zout en de verf bij. Roer dit door met een metalen lepel (houten lepels gaan verkleuren en 
nemen de kleur van de verf aan) 

 Doe de geknoopte shirts in het bad voor 45 minuten en roer het af en toe door. 
 Spoel het shirt uit met de knopen erin tot het water bijna helder is. Haal de knopen eruit en spoel 

verder uit. 
 Leg het shirt 10 minuten in een azijn badje om de kleur te fixeren. 
 Spoel de azijn eruit en laat het shirt drogen. 
 Als de shirts droog zijn kunnen ze in de was maar geef wel als waarschuwing mee dat ze beter eerst 

nog een keer apart gewassen kunnen worden! 

Techniek 2: diverse kleuren en laten intrekken 

 Maak een gewassen shirt nat en wring het uit 
 Volg stap 1 zoals hierboven beschreven, dus knoop het shirt zoals jij het wilt. 
 Leg het shirt op een ondergrond dat vies mag worden (een afwasteil bijvoorbeeld) en verf het shirt in 

de kleuren die je wilt. 
 Stop het shirt in de zip loc zak en laat 6 tot 8 uur met rust, minimaal.  
 De volgende dag haal je het shirt uit de zak, spoelt het met azijn en laat het drogen. 

 



Vrijdag 1 mei 2020 

 

De vloer is lava 

Wat heb je nodig: 

 Muziek (via Spotify, Youtube enzovoort) 
 Stoepkrijt, afzetlint of tape voor een vlak op de vloer 

Aan de slag: 

Geef je speelveld aan. Je kunt dit spel buiten spelen 
(bijvoorbeeld in een speeltuin), in een gymzaal of gewoon 
binnen in de BSO. Belangrijk is dat er genoeg 
bewegingsruimte voor de kinderen is. Maak van tevoren 
een muzieklijst. Dit kun je in Spotify doen, Youtube of gewoon met cd’s of mp3’s werken. Maak een 
afwisselende muzieklijst met verschillende muziek. Pas deze aan, aan je doelgroep. Heb je veel kleine 
kinderen in de groep? Kies dan voor liedjes van Kinderen voor Kinderen en Mini-Disco-Hits. Voor de 
oudere kids kun je er ook best wat Kids top 20-liedjes in doen. Let wel altijd op het taalgebruik in de 
liedjes. 
Om de liedjeslijst aan te passen aan je activiteit kun je er de volgende liedjes in verwerken: 
 
·     The merrymen- Feeling hot hot hot 
·     DJ Maurice ft. Snollebollekes- De vloer is lava 
·     Pitbull- Fireball 
 

Twee spelvarianten 

Spel 1 
 
1)  Maak met stoepkrijt, tape of afzetlint een vlak op de vloer. Hier ben je veilig. 
2)  Je zet de muziek aan en de kinderen beginnen met dansen. Je kunt ook hierbij wat swingende 
spelletjes doen als: bewegingen overnemen, limbodansen (onder een vuurstof van crêpepapier), 
robotdansen, tweelingdansen (met 1 been aan elkaar vast) enz. 
3)  Zodra je roept: ‘de vloer is lava’, moeten alle kinderen zo snel mogelijk in het vlak (het veilige 
eiland) gaan staan. Wie het laatst is, is af en mag even vanaf de zijkant meedansen. Wie blijft al laatst 
over? 
 
Bij spel 2 speel je het spel juist andersom: 
 
1)  Zet de muziek weer aan en laat het dansen beginnen. 
2)  Je roept: rood is lava! De kinderen moeten nu zo snel mogelijk op zoek naar iets roods en dit 
aanraken of erop gaan staan. De laatste mag even aan de kant komen dansen. Je vervolgt het spel 
verder en roept bijvoorbeeld: ‘geel is lava/ stoelen zijn lava/ tafel is lava’ enz. Wie blijft er als laatste 
over? 
Speel je dit spel in een speeltuin of gymzaal, dan is het natuurlijk heel simpel: zodra je dan roept: ‘de 
vloer is lava’, moeten de kinderen zo snel mogelijk op een toestel zijn geklommen. Wie gaat er 
winnen? 



Grappige muziek instrument 

Wat heb je nodig? 

 handschoentjes (bijv. tuinhandschoenen voor kinderen) 
 knopen 
 lijm(pistool) 
 rietjes 
 plakband 
 liniaal 
 doorzichtige plastic bordjes 
 pompons 
 kleine kraaltjes 

Voorbereiding 

Bedenk welk(e) muziekinstrument(en) je gaat maken en 
leg de materialen klaar. Je kunt kiezen uit: muzikale handschoen, panfluit van rietjes, muzikale ring. 
De muzikale handschoenen zijn minder geschikt voor kinderen onder de twee jaar i.v.m. de knopen.  

Aan de slag! 

Muzikale handschoen 

Laat de kinderen vijf knoopjes per persoon uitzoeken en lijm ze met een lijmpistool stevig vast op de 
handschoen. De kinderen kunnen nu muziek maken door de knoopjes tegen elkaar te tikken of bijv. 
tegen een tafelblad, stoelpoot enz. Hoe klinkt dat? Dit is ook goed voor de fijne motoriek! 

 

Panfluit van rietjes 

Voor één fluit heb je negen rietjes nodig. Het eerste rietje laat je heel, van de volgende knip je 2 cm 
af, daarna 4 cm, daarna 6 cm enz. Het volgende rietje is dus steeds 2 cm korter dan die ervoor. 
Leg een groot stuk plakband op de tafel (plakzijde naar boven) en plak de rietjes precies naast elkaar 
(het langste rietje eerst). Vouw daarna het resterende plakband er om heen.  
Nu ben je klaar om te fluiten! Welk rietje maakt de hoogste toon? En welke de laagste? 

 



Muzikale ring 

Geef ieder kind één bordje en laat ze deze vullen met kralen en pompons. Zet er vervolgens nog een 
bordje op en lijm ze stevig op elkaar met een lijmpistool (dit moet een volwassene doen!). Laat het 
goed drogen! Als de lijm goed droog is, kan het muziek maken beginnen! Schud met het bordje heen 
en weer!  
 
 

 
 
 

  



Maandag 4 mei 2020 

Natuurlijke mandala’s 

Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige figuren. Vandaag gaan we een eigen mandala maken, maar 

dan met natuurlijke materialen! Doe je mee? 

Wat heb je nodig? 

 Stokken 
 Steentjes 
 Schelpen 
 Zand 
 Bloemen 
 Bladeren, enz. 

Voorbereiding 

Zoek buiten naar een gebied waar de kinderen natuurlijke materialen mogen zoeken. Let op de 

veiligheid van de kinderen in dit gebied. 

Aan de slag! 

Ga naar buiten met de kinderen en geef ieder kind een tas of mandje om spullen in te verzamelen. 

Laat de kinderen allerlei verschillende materialen verzamelen. Vervolgens ga je een Mandala maken. 

Je kunt kiezen of je gezamenlijk, in groepjes, tweetallen of individueel de Mandala’s laat maken. 

Maar hier je eigen keuze in. We gaan beginnen met een cirkel en maken daarna een stip in het 

midden. De rest mogen jullie zelf vormgeven. Hoe gebruik jij je fantasie?  

 

 

 

 

 



Power smoothie  

Wat heb je nodig? Voor 4 personen:  

 

 2 bananen 

 2 sinaasappels 

 250 gram aardbeien 

 250 ml magere yoghurt 

 Messen 

 Snijplank 

 Blender 

 Bekers 

 Evt. citruspers 

Aan de slag! 

Deze smoothie is snel en gemakkelijk te maken. 

Was de aardbeien en snijd de kroontjes er van af. Snijd vervolgens de bananen in plakjes. Snijd de 

sinaasappels doormidden en pers het sap er uit. Meng het sinaasappelsap in een blender met de 

aardbeien, plakjes banaan en de magere yoghurt. Meng het geheel tot een heerlijke smoothie in de 

blender. Schenk de smoothies maar in de bekers. Nu is jouw smoothie klaar. Drink smakelijk  

 

Dinsdag 5 mei 2020 

Magisch modder 

Wat heb je nodig? 

 Een pakje baking soda  

 Een fles azijn 

 Stoepkrijt-stof ( fijngemalen stoepkrijt, dit kun je doen met een rasp) 

 Modder (water en aarde/zand) 

 Een dienblad, bakjes, een bekertje en een lepel 

Aan de slag!  

Wil je weten hoe je magisch modder maakt? Zoek dan het filmpje van Luc & Nick op via ons YouTube 

kanaal: Kinderopvang De Kinderhaven of via deze link: https://youtu.be/Pga_alpDW6k  

  

https://youtu.be/Pga_alpDW6k


Woensdag 6 Mei 2020 

Stoepkrijtkunst 
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te 

plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met 

stoepkrijt. 

Wat heb je nodig? 

 stoepkrijt in verschillende kleuren 

 een rol schilderstape 

 optioneel: tuinslang of emmer water  

 optioneel: harde bezem 

Aan de slag! 

 Het begint bij de basis: kies een goede ondergrond uit en plak hier de tape op. Je kunt ervoor 

kiezen om dit kunstwerk op een buitenmuur te maken, zoals je op de foto's ziet, maar je kunt 

dit ook goed op de grond maken! Het is namelijk best lastig om het stoepkrijt van de muur af 

te krijgen. Vooral als het er al een tijdje op zit. Houd hier rekening mee! 

• Plak het tape eerst als een grote rechthoek op, zodat het op een lijst lijkt. Je hoeft deze tape 

niet af te knippen. Scheuren werkt prima! 

• Nu is het tijd om het schilderij op te vullen met vormen (vakken) van schilderstape. Het 

maakt niet uit wat je maakt. Je kunt voor een symmetrische vorm kiezen, of juist allerlei 

vormen in verschillende formaten bij elkaar maken. Het is belangrijk dat je het schilderij 

helemaal vult met deze vakken, zodat het straks één geheel wordt. 

• Als het tape is opgeplakt is het tijd om de vakken te gaan vullen. Je kunt met bepaalde 

kleuren werken, of juist alle kleuren gebruiken die er zijn. Het allerleukste is om de vlakken 

helemaal in te kleuren, zodat de lijnen waar het tape straks vanaf gaat goed zichtbaar zijn. 

• Helemaal ingekleurd? Dan is het tijd om de tape voorzichtig te gaan verwijderen. Je zult zien 

hoe mooi het geworden is! Speciaal he? 

 

 

 

  



Gezond zelfportret 
Een zelfportret kun je tekenen of schilderen. Vandaag maken we op 

een heel andere manier een zelfportret. Met behulp van diverse 

soorten groente en fruit mag jij een gezicht maken. Wat wil je 

allemaal gebruiken, welke vormen zijn handig? Hoe zie je er uit en 

lijkt je portret op jou? 

Wat heb je nodig? 

 Mes 

 optioneel: bord 

 diverse soorten fruit naar keuze 

 diverse soorten groenten naar keuze 

Aan de slag! 

Van verschillende soorten groenten en fruit maken we een zelfportret. Je kunt er voor kiezen om 

te werken met ongesneden groenten en fruit, waardoor je telkens kunt wisselen en 

verschillende mogelijkheden kunt uitproberen. Je kunt er ook voor kiezen om de soorten die je 

lekker vindt te snijden, deze te gebruiken voor je portret en het later op te eten! Maak je eigen 

zelfportret op een bordje. Ben benieuwd of het op jou gaat lijken! 

Eet smakelijk! 

 

 

 

 

 

  



Donderdag 7 Mei 2020 

Modderige modderkunst 
Wat heb je nodig? 

 emmer met modder 

 kwasten van de bouwmarkt (stevige) 

 canvasdoek of lichtgekleurd laken 

Wat gaan we doen? 

We gaan verven met echte modder! Alles kan, alles mag. Laat je 

helemaal gaan op het grote canvasdoek of het laken en maak jouw modderige modderkunst!  

Laten we gaan beginnen! 

Deze activiteit spreekt eigenlijk voor zich: Verven met echte modder! Wanneer je een hele dikke laag 

modder aanbrengt kunnen de kinderen ook nog allemaal natuurlijke materialen in de "verf" plakken.  

Denk aan bloemetjes, blaadjes en kleine steentjes. Zo wordt je kunstwerk extra leuk! 

 

  

  



Mondriaan move 
We schudden onze heupen los tijdens deze Mondriaan move! Ga tegenover elkaar staan in de 

vakken van Mondriaan en concentreer je goed. Als je ziet wat jouw danspartner doet, doe dit dan na!  

Wat heb je nodig? 

 schildertape of gekleurd tape 

 radio, tablet of andere bron waar je muziek op kunt afspelen 

 optie 1: stoepkrijt 

 optie 2: gekleurd tape  

Voorbereiding 

Maak van te voren alvast de vakken op de grond. Je kunt je hierdoor laten inspireren door de 

kunstwerken van Mondriaan (zie hier onder). 

 

 

Let's move! 

Ga tegenover elkaar staan en spreek samen af wie de bewegingen voordoet en wie het na mag doen.  

Je kunt na een bepaalde tijd natuurlijk prima wisselen.  

Om het nog wat spannender te maken zou je er ook spelregels aan kunnen verbinden. Wordt de 

beweging bijvoorbeeld niet goed nagedaan? Dan mag het volgende kind in de vakken staan! Of 

kijk wie het het langste volhoudt.  

Je kunt er ook een coole dancebattle van maken! Je kunt hiervoor meerdere vakken tegenover elkaar 

maken, zodat er meerdere tweetallen tegelijk kunnen dansen. Welk tweetal heeft de coolste 

moves?!  

  

  



Vrijdag 8 Mei 2020 

Kunst sculptuur  
Leef je uit als een échte kunstenaar en bouw je eigen 3D sculptuur! 

We hergebruiken verschillende materialen voor ons kunstwerk. 

Zoek een leuk plekje uit voor je sculptuur en bewonder het samen 

met anderen! 

Wat heb je nodig voor? 

 klei (zelf hardend) 

 grote satéprikker 

 karton 

 toiletrollen 

 houten kralen 

 schroeven  

 kwasten 

 verf 

Wat gaan we doen? 

Door middel van klei, een grote satéprikker en het verven van verschillende materialen maken we 

een 3D sculptuur. Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen fantasie kwijt kunnen in deze 

activiteit.   

Uitvoering van het kunstwerk 

We gaan een sculptuur maken, zoals echte kunstenaars ook doen. Volg onderstaande stappen om tot 

uitvoering te komen van het kunstwerk. 

Maak een balletje klei voor het sculptuur. Vervolgens prik je de grote satéprikker in de klei. Dit is de 

basis van het kunstwerk. Daarna ga je aan de slag met de materialen. Knip of scheur stukjes karton 

uit en begin deze te verven. Dit kan in verschillende kleuren, dezelfde kleuren, met patronen dus 

gebruik je fantasie! Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de toiletrollen en de houten kralen te 

verven. 

Is dit gelukt? Dan gaan we beginnen met bouwen. Schuif de verschillende materialen over de grote 

satéprikker heen. Dit kun je op allerlei manieren doen. Het is maar net wat je zelf mooi vindt. 

Heb je dit gedaan? Dan is je eigen 3D kunstwerk klaar en kun je het een mooi plekje geven. Succes! 

 

 



 

 

Fruitige krabben 
Krab kun je eten. Fruit ook. Maar krabben gemaakt van fruit? Ja, die 
zeker! Leuk om te maken en bijna zonde om op te eten!   

Wat heb je nodig? 

 Appels 
 blauwe bessen of druiven 
 mandarijnen (met- en zonder schil) 
 optioneel: tomaten, paprika 

 mesjes 

 oogjes (bijv. suikeroogjes, voedselstiften, rozijntjes) 

 bordjes 
 

Wat gaan we doen? 

We maken krabben van fruit! Kies jouw favoriete fruitsoort en knutsel maar raak. Kijk naar de plaatjes en 
geef er jouw eigen draai aan. Super leuk om te doen, en erg lekker om op te eten. Een leuke manier om 
vitamines binnen te krijgen toch? 
 

Een tip vooraf: 

Je kunt voor de oogjes diverse materialen gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld van Dr. Oetker in veel 

supermarkten van die kleine chocoladebolletjes te koop ter decoratie. Je kunt ook een zwarte 

voedselstift gebruiken. Een gehalveerde rozijn die je plakt met een beetje topping kan ook. 

 

 

We gaan beginnen! 

Kies het fruit wat je wilt gebruiken. Kijk gerust op de afbeeldingen hier onder voor inspiratie! 

Krab van mandarijn: 

 Leg 1 mandarijn op een bordje en plak of teken hier twee oogjes op. 
 Schil 1 andere mandarijn en leg de partjes in een vorm neer, dat de krab klauwen krijgt. 
 Misschien vind je het wel leuk om jouw krab naast- of bij een andere krabben te leggen? Dat ziet er 

gezellig uit! 

Krab van appel: 
 Snijd een appel door midden en leg het met de platte kant naar onderen op een bordje neer. 

 Plak of teken twee oogjes op de appel, zodat het lijfje van de krab ontstaat. 

 Het klokhuis van de andere helft van de appel mag nu weggehaald worden. Daarna snijd je dunne 

partjes. Dit worden de klauwen van de krab. 

 Leg de partjes rondom en voor de krab neer. Misschien vind je het wel leuk om kleine hoekjes uit 

de voorste klauwen te halen? Hierdoor lijken ze extra scherp! 

 



 

 

Tips: 

• Groenten en fruit kunnen natuurlijk ook heel goed gecombineerd worden! Laat je 

fantasie de vrije loop en maak een mooi onderwaterspektakel op je bord. 

• Experimenteer gerust met verschillende soorten groenten en fruit. 

 

Veel speelplezier! 

 

 

 

 

 

 

 


