7. Eierkoek friet
Dit heb je nodig:
• Eierkoeken
• Citroenkwark
• Gekleurd papier of
echte frietzakjes
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Zo maak je het:

n

Nieuwe Weg 5-01

1. Vouw van het gekleurd papier frietzakjes.
2. Snij de eierkoeken in reepjes en doe ze in de zakjes.
3. Doe er op het laatst nog een kloddertje citroenkwark
bovenop als mayonaise.
4. Garneertip: vraag bij de snackbar om vorkjes en
stop deze erbij.
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Dit heb je nodig:
Witte bolletjes, leverworst, knakworstjes,
snoeptomaatjes, blaadjes sla en saté-prikkers (lange)

Zo maak je het:
1.
2.
3.
4.

Haal een deel van de kadetjes af
Leg hierin een blaadje sla
Snijdt 4 plakjes voor worst voor de wielen
Bevestig deze met twee saté
prikkers aan het kadetje
5. Maak van een knakworstje
twee mannetjes
6. Leg een snoeptomaatje achterin
en klaar is je auto!

9. Manda-Nijntjes

‘Trakteer leuk.
Trakteer gezond!’

Dit heb je nodig:
Mandarijntjes en knutselkarton

Zo maak je het:
1. Knip uit geel/oranje knutselkarton Nijntje oren.
2. Maak van ander gekleurd karton een ring van circa 2 cm
hoog waar het mandarijntje op past.
3. Hiermee kun je variaties aanbrengen, door verschillende
kleuren karton te gebruiken en elke ring anders te
versieren, zodat elke ring een andere “outfit” voorstelt.
4. Knip vervolgens twee halve cirkels uit het oranje karton en
bevestig die met lijm aan de zijkant van de ring.
5. Pak vervolgens een stuk plakband en bevestig dit aan de
binnenkant van de ring (bovenzijde) met de plak kant naar
boven toe.
6. Als je dan het mandarijntje erop legt, blijft de ring eraan
vastzitten. Plak nu de oren bovenop het mandarijntje vast
met lijm of plakband. Teken twee oogjes en een kruisje
voor de mond en je Manda-Nijntje is klaar.
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8. Auto-kadetjes

Traktatie
inspiratie

1. Meloen-ijsje
Dit heb je nodig:
• Watermeloen
• IJsstokjes

Wil uw kind iets
leuks trakteren?
Beste ouder(s),
Uw kind is bijna jarig of neemt wellicht binnenkort afscheid
van zijn of haar vriendjes en/of vriendinnetjes. U wilt iets
leuks doen voor dit afscheid en wellicht ook voor de
pedagogisch medewerkers. Maar wat is leuk?
De medewerkers van Avonturijn moedigen gezond trakteren
aan. Daarom hebben wij deze Traktatiefolder voor u, ter
inspiratie, gemaakt en op onze website geplaatst. Bij een
traktatie wordt al snel aan iets te eten gedacht. Maar u kunt
ook kiezen voor bijvoorbeeld een bellenblaas of een
cadeautje voor de hele groep. Denk dan eens aan een
boek of een spelletje.
Team Avonturijn

Kijk ook eens op
www.avonturijn.nl/
traktaties

Zo maak je het:
1. Snij de meloen in stukken.
2. Maak er leuke vormen van.
3. Prik ze op een stokje en leg ze op een leuke schaal.

2. Muizen
Dit heb je nodig per kind:
• 1 eierkoek
• (roze) eetpapier
• 2 M&M’s
• jam

Zo maak je het:
1. Halveer de eierkoek en besmeer een helft met jam.
2. Steek een stukje dropveter tussen de beide helften en
plak ze op elkaar.
3. Maak aan beide kanten een sneetje waar de ogen moeten
komen en steek daar een M&M in.
4. Knip nu oortjes van eetpapier en maak een sneetje
aan de bovenkant.
5. Steek daar de oren in.

3. Luchtballon

5. Rijstwafel Hello Kitty

Dit heb je nodig:
• Bekertje
• Rietjes
• Ballon
• Plakband
• Pepsels

Dit heb je nodig:
• Rijstwafels
• Plastic folie
• Roze papier
• Wit papier
• Zwarte ronde stickers of
papier (uit perforator)
• Gele ronde stickers papier

Zo maak je het:
1. Blaas de luchtballon op.
2. Plak rietjes op het bekertje en aan de luchtballon.
3. Doe hier de zoute stengels of iets anders in.

4. Auto met rozijntjes
Dit heb je nodig:
•
• WC-rollen
• Schaar
•
• Zwarte stift
• Doosjes rozijntjes •

1.
2.
3.
4.
5.

Wikkel de rijstwafels per stuk in plastic folie
Knip van het roze papier strikjes
Knip van het witte papier oren
Plak deze op de folie met lijm.
Plak de zwarte sticker als ogen en de gele als neus

Pinnetjes om de wielen mee aan
de wc/rol te monteren
Verf voor hele snelle kleurtjes
of gekleurd papier
Stuk karton waar je met een
potlood de rondjes op tekent
waar je de wielen van maakt.

Zo maak je het:
1.
2.
3.
4.
5.

Zo maak je het:

Verf de WC-rollen in kleuren of neem gekleurd karton
Schrijf/plak de cijfers op de auto’s
Knip een rechthoek uit de rol en plak daar het stuurtje in
Knip de wielen uit zwart en wit karton
Prik de wielen
met de pinnetjes
aan de WC-rol
6. Plaats de doosjes rozijntjes in
de WC-rol.

6. Mandarijntjes-vis
Dit heb je nodig:
Mandarijntjes, oranje papier, wit papier en zwarte stift

Zo maak je het:
1. Knip van het oranje papier de vinnen
2. Knip van het witte papier ogen en maak met
de zwarte stift de pupillen
3. Plak deze op de mandarijn met lijm.

