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Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.
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VAN EEN LEGE SNOEPZAK!
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4. Plak stroken ducttape op de

achterkant van de snoepzak en knip
ze aan de zijkant af.

5. Knip de randjes aan

de zijkant netjes af.

Hoi allemaal, ik ben
Annemieke, knutsel je
met mij mee? Ik heb
veel zin om samen met
jullie mooie dingen te
maken. En weet je wat
zo leuk is? Al het moois
dat we gaan maken,
kost bijna niets. Want
we maken het van
materialen die je al in
huis hebt.

Ik houd van snoep, jij misschien
ook wel. Maar wist je dat je van
een lege snoepzak een tas of
een etui kunt maken? Ik ben heel
blij met mijn tasje en etui en laat
mijn vriendinnetje Mariëtte één
van beide uitkiezen. Dat is een
cadeautje voor haar. Ik laat je nu
zien hoe je het tasje maakt.
TIP Bij stap 8 t/m 12 heb je
misschien een klein beetje hulp

VEEL KNUTSELGROETJES
VAN ANNEMIEKE

Lege snoepzak
jn
·
el iets korter zi
Rits: die mag w

nger
ak, maar niet la
dan de snoepz
wel
g
no
r
t je moede
(misschien heef
)
os
do
naai
een rits in haar
Rol ducttape
tjes wol
Een paar bolle
ng
Schaar en nietta

·

·

·

van een grote zus of van je moeder
nodig. Kijk ook goed naar de foto’s,
die helpen je weer verder.
Je kunt je tasje vol doen met leuke
spulletjes en meenemen als je
ergens naartoe gaat.
Ik ben heel benieuwd naar
jouw tas, etui, sieradentasje,
schooltasje, of …? Mail je
een foto naar BimBam?
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