r
e
k
k
e
L men klooien!
sa
let op: al het klooien is op eigen risico! ;)

deren
n
i
k
&
ers
d
u
o
r
o
r vo
len
l
e
i
ff
w
o
g
k
i
a
e sl l!
Kloo
d
n
a
a
en t lijmpistoo
m
a
s
e
i
he
d
r #2:

monsters &
ander speelgoed! *

* bijvoorbeeld
een egel-ver
kleeddoos,
krankzinnige
monsters of
een vette he
lm.

offe
klooik

1

Wat is dit?

Voor jullie ligt een Klooikoffer.
In een Klooikoffer zit materiaal en gereedschap
om samen iets te maken dat jullie leuk lijkt.
In deze koffer vinden jullie een lijmpistool, lijmpatronen en
allerlei materiaal.

Hoe werkt het?

De koffer leen je gratis van school.
Je krijgt hem en brengt hem (bijvoorbeeld) de week erna
weer terug. De koffer is bedoeld voor ouders en kinderen,
om samen iets te maken. Leuk voor iedereen vanaf groep 3.

Hoeveel tijd kost het?

Je kunt in 10 minuten al iets maken,
maar er ook lekker lang mee bezig zijn. Wat jullie willen!
Laat je inspireren door de voorbeelden :)

Kan iedereen dit?

Ja! Ook als je nog nooit iets technisch hebt gedaan.

Mogen we het houden?

Je maaksel mag je houden. Tuurlijk!
Materiaal dat je over hebt, het gereedschap en dit boekje
geef je in het koffertje terug aan school.

Waarom zit dat Maakboek erbij?
Wil je opschrijven of tekenen wat jullie hebben gemaakt?
Dan breng je de volgende leners misschien op ideeën.

Ik heb nog een vraag...
Prima! Mail dan naar:
astrid@lekkersamenklooien.nl
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Dit is een lijmpistool
In een lijmpistool zit
hete lijm waarmee je de
meeste materialen kunt
plakken.
Als je de stekker in het
stopcontact steekt duurt
het ongeveer 5 minuten
voor je pistool warm is.
Knijp in de trekker; komt
er een duppel uit, dan
is je pistool klaar voor
gebruik.
De lijm is heet,
dus oppassen!
Lijm op?
Nieuwe lijmpatronen duw
je er aan de achterkant
in.
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Probeer maar,
het is best makkelijk!

De meeste dingen kun je plakken met een lijmpistool.
Maar niet alles... Probeer het zelf uit.
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Au, heet!

Een lijmpistool is heet. Pas dus goed op je vingers.
En als je je toch brandt? Lijm eraf, onder de kraan.
En daarna weer door natuurlijk!

oeps!
AU!

Aan de slag!
(enne... maak vooral
wat je zelf wil!)

meteen
onder
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Klein beginnen:
maak gewone dingen wat gekker!
Onderzoek bijvoorbeeld wat wel en niet plakt.

van saai ... naar supe
rgrappig!
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En overal kun je eigenlijk wel
een monster van maken.
Kijk goed naar al je materiaal.
Waar kun je ogen, haren
of tanden van maken?
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Of maak je eigen speelgoed!
Een vette helm, of gebruik een
grote doos als egel-rug.
Hey, jij verzint natuurlijk
je eigen speelgoed.
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Leuk he? Probeer ook eens iets
dat groter is dan jullie.
Hoe groter hoe beter!
Haal dozen bij de supermarkt,
dan heb je zo heel veel materiaal.

kijk, een mooie troon.
maar je kunt natuurlijk ook een
DRAAK maken, een groot kasteel
of een voetbalspel. Of iets anders.
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Dat was leuk...
Tenminste dat hopen we!

Tips welkom!
Heb je een vraag of tip?
Stuur me dan een mail op astrid@lekkersamenklooien.nl.
Daar verheug ik me op :)
Op www.lekkersamenklooien.nl vind je nog meer
klooikoffers. Ze zijn er voor alle kinderen tussen 4 en 12!
(en hun ouders natuurlijk ;)
Koffers bestellen
Wil je voor je school of bieb ook koffers bestellen? Neem dan
contact op met Conrad, onze partner. Stuur een mail naar
klooikoffers@conrad.nl.
Sharing is caring!
Op lekkersamenklooien.nl vind je deze boekjes digitaal. Je
mag ze downloaden, delen en printen, maar houd je dan aan
de Creative Commons licentie. (Naamsvermelding-NietCom- 9
mercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal)
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Op dit boekje (en alle andere materialen van Klooikoffers
en Lekkersamenklooien) rust een licentie.Dit betekent dat
ik mijn werk graag deel en dat het door anderen gebruikt
mag worden, op voorwaarde dat:
- netjes mijn naam en de bron vermeld wordt
- het door anderen niet gebruikt wordt voor
commerciële doelen
(CC by-nc-nd/4.0)
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Klooikoffers zijn een idee van Astrid Poot.
Conrad is de trotse partner van
Stichting Lekkersamenklooien en de Klooikoffers.
Meer op: www.lekkersamenklooien.nl
Gebruik van de Klooikoffer en de inhoud is voor eigen risico. Stichting 12
Lekkersamenklooien en Conrad zijn niet verantwoordeljk voor eventuele
schade en ongelukken. De klooikoffer bevat geen speelgoed en dient
uitsluitend te worden gebruikt in een educatieve schoolomgeving samen
met een volwassene of thuis onder ouderlijk toezicht.

