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Dit magazine wordt milieuverantwoord gedrukt. 
De Nederlandse drukker werkt uitsluitend met groene 
stroom en met inkten op plantaardige basis. Ook worden 
er milieu ontlastende schoonmaakmiddelen gebruikt. 
De drukkerij drukt CO2-neutraal en op 
FSC-gecertificeerd papier.
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Coco memospel

Kleur een mandala!

Extra!

COCO MEMOSPEL

Speel dit s
pel samen met je vrien

djes. Leg de kaar
tjes op taf

el met de plaat
jes naar 

beneden. D
raai om de beurt t

wee kaartjes
 om. Zijn ze hetz

elfde, dan
 mag je ze 

houden. A
nders draa

i je ze weer terug. 
Zijn de kaar

tjes op, da
n is degen

e met de 

meeste kaart
jes de winnaar.

Vraag een v
olwassene dez

e 

plaatjes uit
 te knippen

.
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Coco en haar mama zijn dol op wormpjes. Vind 
jij dat ook lekker? Nee?! Maar deze superleuke 
paddenstoelen vind je vast wel lekker!

mmm... lekkere hapjes!

Zo maak je de paddenstoel:

Vraag een 
volwassene je  
te helpen!

Je hebt nodig:

(voor 1 padde
nstoel)

• 1 banaan
• 1 rode appel

• tube smeerkaas

• mes

Snijd de appel doormidden. Haal het klokhuis 
er voorzichtig uit, zodat de appel een beetje 
hol wordt van binnen.

Pel de banaan en snijd hem doormidden. 

Zet een halve banaan rechtop en leg de halve 
appel erop. 

Versier de appel met stippen van  
smeerkaas.

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4



Het lieveheersbeestje heeft zich verstopt. 
Zie jij hem? Zet er een rondje om.

Volg de juiste weg
Coco wil naar mama die een lekker wormpje 
voor haar heeft. Help jij haar door het doolhof?
Oh ja... pas op voor de poes!

Hoeveel rupsjes tel je? 
Schrijf het cijfer
in het vakje.
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Gebruik
hier je stickervel



Kleur 3 eikeltjes in.

Plak op deze tak een 
sticker van Coco.
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schaduwen
Kikker Kees heeft een beetje hulp nodig. Help hem 
maar. Weet jij welke schaduw bij elk vriendje hoort? 
Zet een rondje om de juiste schaduw.
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De minste en de meeste
In welk vakje a of b staan de minste en in welk vakje 
staan de meeste plaatjes? Plak een sticker in het vakje 
met de minste plaatjes. 

a

a

a

b

b

b
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Gebruik
hier je stickervel



sommen maken
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Hoeveel egeltjes tel je? 

+ =
Plak er nog 2 bij. Hoeveel tel je er nu? Schrijf het cijfer in het vakje.

+ =

+ =

+ =
Hoeveel eikeltjes tel je? 

Hoeveel rupsjes tel je? 

Hoeveel vlindertjes tel je? 

Plak er nog 2 bij. Hoeveel tel je er nu? Schrijf het cijfer in het vakje.

Plak er nog 2 bij. Hoeveel tel je er nu? Schrijf het cijfer in het vakje.

Plak er nog 2 bij. Hoeveel tel je er nu? Schrijf het cijfer in het vakje.

Gebruik
hier je stickervel



Mandala kleuren
Kleur deze leuke Coco mandala van binnen naar buiten 
of van buiten naar binnen. Gebruik je mooiste kleurtjes!
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Knip deze leuke Coco 
deurhanger uit en hang 
hem aan de deur  
van je kamer!

  K
O

M JE SPELEN?




