
ik   zie,   ik   zie
wat jij niet ziet

een post-it is een zelfklevend papiertje dat je op het bureau van mama/papa of jouw juf/meester vindt. 

KLAAR!
Oef, dat was gemakkelijk!

PLAK EEN GELE
POST-IT OVER DE TITEL

EEN POST-IT



Sla je vleugels uit
klim omhoog 
fluit een deuntje 
ren een rondje 
ga dingen ontdekken 
en kijk vooral verder dan je neus lang is.
Hoe lang is jouw neus eigenlijk? 

Kijk en kijk nog beter 
stel alles in vraag.

Soms zal je zelfs NEROVETSRETHCA
of                                        moeten denken. STARTondersteboven
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3, 2, 1 ...

START



JE BESTE GELE TEKENSPULLEN, stof, papier, lijm

Allemaal   Geeltjes 
geel is ongetwijfeld de allermooiste kleur van alle kleuren, maar het ene

maar ook j
ouw pipi is geel. jakkes! Vul de cirkels met verschillendeVul de cirkels met verschillende tinten geel.tinten geel. dit is een testpagina, dus het hoeft niet netjes.



JE BESTE GELE TEKENSPULLEN, stof, papier, lijm

Allemaal   Geeltjes
geel is ongetwijfeld de allermooiste kleur van alle kleuren, maar het ene geel is het andere niet.     honing is geel, een zonnebloem is geel,

maar ook j
ouw pipi is geel. jakkes! Vul de cirkels met verschillendeVul de cirkels met verschillende tinten geel.tinten geel. dit is een testpagina, dus het hoeft niet netjes.



gebruikt papier, lijm, schaar, gele kleding, foto

ben ik!dit
Zoek gele letters e

n cijfers in tijdsch
riften, reclamefolders

of op 
verpakkingen

, knip ze uit en plak ze hier.

Mijn naam is

Ik ben            jaar oud
.



gebruikt papier, lijm, schaar, gele kleding, foto

of op 
verpakkingen

, knip ze uit en plak ze hier.

plak de foto hier

ik

VAN TOP TOT TEE
N*

Kleed jezelf

in een ge
le outfit.

Zet je mooiste glimlach op

en laat iemand een

foto van jou nemen.

* Zoek tussen je eigen kleding of ga naar een kledingwinkel 
en maak een foto in de paskamer.



CITROENSAP, WATTENSTAAFJE of veer

Schrijf een geheime boodschap

met onzichtbare inkt.

PERS EEN HALVE CITROEN UIT.

  DOOP ER EEN WATTENSTAAFJE  

OF EEN ECHTE VEER IN EN SCHRIJF 

    EEN GEHEIME BOODSCHAP NEER.

Om jouw geheim weer zichtbaar te m
aken, houd je

de pagi
na tegen e

en warmtebron zoals een lamp, 

Opgelet: dan is je geheim geen geheim meer.

de verwarming of de zon.



CITROENSAP, WATTENSTAAFJE of veer

de pagi
na tegen e

en warmtebron zoals een lamp, 

Opgelet: dan is je geheim geen geheim meer.

de verwarming of de zon.

een citroen



GELE BLADEREN, LIJM 

een 
herfst- 

blad

Bedek Deze Saaie Bladzijde
    Met Gele Blaadjes
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