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Voorwoord redactie 

Terwijl ik dit stukje schrijf, voeren zwart, geel en rood de boventoon: 
het is de Belgen gelukt zich te kwalificeren voor de achtste finales van 
het EK! Daar zal ook menig kleuter van Mater Dei heel blij mee zijn.  
 
In deze editie naast aandacht voor voetbal, ook voor sommige van de 
andere leuke activiteiten tijdens het laatste trimester van dit 
schooljaar. Het waren er zoveel dat ze niet allemaal aan bod kunnen 
komen in dit Eekhoorntje (de verkeersweek, talloze mama's en papa's 
op bezoek in de klas om te naaien, planten, lezen en spelletjes te 
spelen (en ik ben zelf samen met heel veel andere mama's van de 
derde kleuterklas heerlijk verwend in het beautysalon… mooi 
opgemaakt, gemasseerd en mijn haren prachtig in model… samen met 
een uitgebreide work-out en een heerlijke smoothie voelde ik mij na 
afloop als herboren!), het Feest van de Brede School, de Mater Dei 
feesten, zwemmen, schoolreisjes naar de boerderij, Planckendael en 
het Gravensteen van Gent…). Behalve een sfeerimpressie van sommige 
van deze activiteiten, ook een praatplaat, een recept en niet te 
vergeten het interview, dit keer met juf Marleen. 
 
Wij wensen jullie allemaal een heerlijke zomervakantie toe! Na de 
zomervakantie zal op 22 september om 20 uur een vergadering van de 
ouderraad plaatsvinden. Alle ouders zijn daarvoor van harte 
uitgenodigd! 
 
Ik sluit af met een woord van grote dank voor Auriane Vanderstraeten 
en Johan Willems, zonder wie de Eekhoorntjes de afgelopen jaren nooit 
zo mooi waren geweest! 
 
Freya van Schaik 



Sam de verkeersslang 
 
Een paar weken geleden hadden we op school een verkeersweek. 
De eerste dag van de verkeersweek was er een toneelstukje waar alle 
juffen en meesters aan meededen. Ze lieten ons zien dat het 
belangrijk is om op de fiets een helm en een fluohesje te dragen en 
dat het gezelliger is (en ook beter voor de lucht) om samen in de auto 
te zitten in plaats van alleen. Aan het einde van het toneelstukje 
mochten we allemaal enthousiast meedansen met de verkeersdans. 
  
Het was de bedoeling dat we tijdens de verkeersweek zo "groen" 
mogelijk naar school kwamen. Daarmee konden we stippen 
verdienen: 0 stippen voor dichtbij parkeren; 1 stip als we de auto ver 
van de school parkeerden en kwamen lopen; twee stippen als we 
fietsten met een fluohesje aan of een helm op; en drie stippen als we 
fietsten met een fluohesje aan en een helm op. Als we met ons allen 
de hele slang vol zouden sparen, zouden we een lekker ijsje krijgen: 
joepie!! IJverig probeerden we daarom iedere dag zoveel mogelijk 
stippen te verzamelen. De eerste dag liep het nog niet zo goed en 
kregen we maar een stip, maar de andere dagen ging het beter en 
hadden we meestal twee of drie stippen. We deden het met alle 
kinderen samen zo goed dat de slang al op de oranje dag helemaal vol 
was. Nu wachten we tot de ijscoman een keer bij de school kan 
langskomen...jammie! [toevoeging redactie: de ijscoman is inmiddels 
geweest!] 
 
Tijdens de week hadden we ook een keer een fietsdag. Het was heel 
leuk om onze fiets mee te nemen. We leerden dat we niet door rood 
mogen rijden en de grotere kindjes ook wat sommige verkeersborden 
betekenen. Ook gingen we over spannende hindernissen, zoals een 
wip en een brug, en slalomden we om pionnetjes heen. Het was heel 
erg leuk! 
 
 
Xavier (klas 1A) met een beetje hulp van de rest van de familie  



Planten in het kader van Vaderdag 
 
 

De papa’s werden in de 3e kleuterklas 
op school verwacht voor een activiteit 
voor Vaderdag. Ik dacht onmiddellijk 
aan iets origineels dat niet iedereen zou 
doen en dat de kinderen al amuserend 
iets zou bijleren. Daar zijn ze trouwens 
ook voor op school.  
 

Al snel kwam ik op het idee om samen 
met de kinderen iets te planten: 
kruiden maar ook bloemetjes die in de 
tuin groeien. Ik begon de activiteit met 
veiligheidsmaatregelen en legde uit hoe 
met het materiaal om te gaan. Daarna 
hebben we samen de aarde voorbereid 
alvorens de zaadjes te zaaien en daarna 
alles water te geven.  
 

De kinderen waren blij om iets bij te 
leren en ook fier om iets naar huis te 
mogen meenemen. Sommigen 
droomden al luidop om Papa of Mama 
in de tuin te mogen helpen.  
 

Omdat deze activiteit een groot succes 
was in de klas van Juf Tessa, besloot ik 
direct hetzelfde te gaan doen in de klas 
van Juf Veerle.  
 
 

Adrien, papa van Matthieu en Thomas  
(3A & 3B) 



Vaderdag in 3kA 
 

Papadag is altijd een belangrijk moment voor de 
kinderen, maar vooral ook voor de papa's! Het is 
ongelooflijk om juf Veerle in actie te zien in de 
klas met een 20tal rustige kinderen... Hoe doet ze 
het toch? Maar de rust was van korte duur! Want 
die dag gingen de kinderen roepen en luidkeels 
zingen dankzij twee super gemotiveerde 
duivelpapa's! 
 

Na enkele vragen beantwoord te hebben over de 
Rode Duivels, zoals "Met welk lichaamsdeel mag 
men voetballen?", "Hoeveel spelers zijn er per 
ploeg?", "Wat is de naam van onze gewonde 
kapitein?" enz.,  hebben de kinderen het 
supporterslied met veel enthousiasme geleerd 
("Waar is da feestje? Hier is da feestje!!") 
 

Toen de papa's de klas al lang verlaten hadden, 
weergalmde het supporterslied nog lang na in de 
gangen van de kleuterschool! Wat een leuke 
ochtend, voor herhaling vatbaar!! 
 
 

De twee Nicolas, papa's van Olivia en Camille 



Het Gravensteen van Gent 
 

Vrijdag 3 juni was het zover: we gingen samen met de kinderen van 
het eerste leerjaar op schoolreisje naar het Gravensteen van Gent. 
Behalve juf Tessa en juf Veerle en de juffen van het eerste leerjaar, 
gingen ook juf Hilde en meester Pascal met ons mee. We moesten 
iets eerder op school komen, omdat de bus al om 8.30 uur zou 
vertrekken. Het was de langste busreis die we tot nu toe hadden 
gemaakt. Het Gravensteen is een mooi kasteel waar we een echte 
ridder hebben ontmoet (jammer genoeg geen echte prinses...). Ook 
hebben we geleerd hoe we anderen als een echte ridder of prinses 
moeten groeten. Er was een moeilijke schattocht, maar na niet al te 
lang zoeken vond Arianna uit mijn klas de schat: een hele doos vol 
chocolademunten, genoeg voor iedereen! We mochten in het 
restaurant onze boterhammetjes en chocolademunten opeten. 
Daarna stapten we weer in de bus, maar we gingen nog niet terug 
naar school. De bus zette ons af bij de speeltuin, waar we nog 
mochten spelen. Dat was een mooi einde van een leuk uitstapje! 
 

Celine (klas 3B) 

Link: de ridderdans 

https://picasaweb.google.com/101413385526138616875/6288516000210971025
https://picasaweb.google.com/101413385526138616875/6288516000210971025


 

Verschillende thema’s kwamen gedurende de laatste maanden aan bod. Telkens 
kozen enkele kinderen per klas het aangeboden thema om het duurzaam defilé 
voor te bereiden. Zo waren er enkele kinderen die voor een astronautenkostuum 
kozen, anderen kozen voor prinsessen en feeën. De ridders en de indianen werden 
ook niet vergeten. Alle kledij werd zelf gemaakt uit karton, papier of gebruikte 
kleren. Mijn zoon Thomas vertelde aan juf Veerle dat ik thuis veel naaide met een 
naaimachine en dat ik zeker ook kostuums kon naaien. Zo ging ik eerst in de klas 
van juf Veerle naaien. De kinderen die een indianenkostuum gekozen hadden, 
kwamen één voor één bij mij om kleine stukjes stof te kiezen. Allerlei gekleurde 
stukjes, witte stukjes,…. driehoekjes, vierkantjes… Nadat alles aan elkaar 
vastgemaakt was met enkele kopspelden, konden we aan de slag met de 
naaimachine. De kinderen keken verwonderd toe. Op een pedaal duwen en alles 
werd aan elkaar genaaid. De machine kon ook zelf de draadjes knippen door 
gewoon op één knop te drukken. Enkele kindjes mochten zelf op de pedaal duwen. 
Hoe harder ze duwden, hoe sneller de machine werkte. Hoe minder hard, hoe 
trager….En toen we de kopspelden weghaalden, bleef alles mooi aan elkaar. 
 

Als je een tweeling hebt, heb je natuurlijk recht om twee keer een activiteit in de 
klas te doen. ’s Anderdaags ging ik dus in de klas van Matthieu bij juf Tessa aan de 
slag. Ook voor de indiaantjes…  Het was een leuke ervaring en ik heb leuke 
herinneringen aan blije maar ook verbaasde gezichtjes. 
 
Op woensdag 18 mei was het dan zo ver: het Feest van de Brede School en het 
duurzaam défilé. Vanaf 12 uur konden de kinderen allerlei activiteiten doen: 
fietsen om verse fruitsap te bekomen, knutselen, koken, fietsen op een 
behendigheidsparcours, videogames spelen, skateboarden,…. 

Daarna was het dan zo ver: de aanwezige indiaantjes 
mochten met hun mooie kostuums op de catwalk 
defileren. Ook de astronauten, feeën, prinsessen en 
ridders van de derde kleuterklas mochten defileren. We 
mochten ook enkele kinderen van een andere klas op de 
catwalk bewonderen alvorens het de beurt was aan een 
25-tal kinderen van het tweede leerjaar van Mater Dei. 
Ook enkele anderen van andere scholen defileerden. 
Daarna eventjes geduld en dan de prijsuitreiking. Joepie, 
alle groepjes vielen in de prijzen en werden beloond voor 
het mooie werk.  
  
Een dikke proficiat aan de juffen die sinds januari bezig 
waren met dit project doorheen de verschillende 
aangeboden thema’s en één ding is zeker: dit is volgend 
jaar zeker voor herhaling vatbaar… 
  
Marie-Noëlle de Behault 
Mama van Thomas (3kA) en Matthieu (3kB) 

Naaien in het kader van het Feest van de 
Brede School 
 
In het kader van het Feest van de Brede 
School zijn de juffen van de derde 
kleuterklas sinds januari bezig om het 
duurzaam defilé voor te bereiden.  



Telkens wordt de klas in groepjes verdeeld per ouder. Uiteraard was 
ons eigen kindje steeds in onze groep. Dan vertrokken we naar 
Sportcity. Na even stappen waren we er. Omkleden ging nogal snel, 
want onze kindjes waren gehaast om in het water te gaan. We 
werden over drie zwembanen verdeeld. De eerste keer speelden we 
duikspelletjes met onze groep.  
 
De tweede maal hadden we zwemfrieten bij ons. Daarmee hebben 
we baantjes gezwommen, om het eerst... De derde maal gingen we 
met de twee klasjes samen, leuk om de andere kindjes een beetje te 
leren kennen. Die keer mochten de kinderen op de glijbaan, dat was 
voor hen echt “de max". De tijd ging super snel voorbij, na een dikke 
twintig minuten moesten we al het water uit. Douchen en 
omkleden...mama's en papa's hielpen een beetje om de zakken terug 
in te pakken, onze kindjes waren nu wat trager, moe van al dat 
zwemmen waarschijnlijk. Nu hop terug naar school wandelen en een 
lekkere koek eten. 
 
Dit was echt super om eens mee te maken. 
 
Vanessa, mama  Alyssa (3KA) 

Spelletjes in de klas van juf Emilie 
 

 
Gedurende het hele jaar heeft juf Emilie ouders 
en grootouders in haar klas uitgenodigd om 
gezelschapsspellen te spelen.  
 
Het is waar dat het thuis niet altijd gemakkelijk is 
de tijd te vinden om spelletjes te spelen met 
kinderen van verschillende leeftijden.  
 
De kleuters waren super vrolijk. Het was een 
plezier in hun dagelijkse wereld te duiken en hun 
mooie klas met aandacht te kunnen bekijken. Juf 
Emilie is echt zo'n leuke juf voor onze kinderen. 
Ze was altijd enthousiast, glimlachend en vol 
geduld. Hartelijk bedankt juf Emilie dat u onze 
kinderen dit jaar zo goed hebt geholpen te 
groeien met zoveel liefde en geluk.  
 
Prettige vakantie! 

 
 
Juliette Mahieu , mama Blandine (2KB) 

Zwemmen!  
 
Zwemmen met de derde kleuterklas... 
wat een avontuur. 
In de derde kleuterklas gaan onze kindjes 
drie maal zwemmen en dit met 
begeleidende mama's en papa's. Ik ben 
de drie maal ook meegegaan. Alyssa 
vindt dit super leuk als mama meedoet 
aan de schoolactiviteiten. 



Op 26 april had ik geen moeite om mijn grote slaapkop uit zijn bed te halen! 
Léon was als eerste klaar en wachtte ongeduldig op zijn broer en zus om 
eindelijk naar school te vertrekken.  
 
Aan de receptie van het beautysalon namen 2 vriendelijke dames mijn 
waardebon aan. Ik mocht uit 7 verschillende ateliers kiezen waarvan mijn eerste 
keuze make-up was: “dag mevrouw, welkom. Mogen wij je wat lippenstift 
opdoen? Welke kleur? Nu moet je even jouw lippen op elkaar doen, zo is de 
lippenstift mooi op de lippen.” Ja, echte vakdeskundigen!  
 
Na wat goudglitter nagellak besloot Léon me naar de kapper te sturen. Een 
speldje hier, een rekkertje daar, nog even de haardroger en laten we deze look 
nog aanvullen met enkele verkleedattributen…. En straks zo naar kantoor?? 
“Léon, mama heeft nu eventjes nood aan een ontspannende, zachte massage!” 
Mijn wens wordt vervuld en ik ben weer klaar voor het vervolg van het 
programma: de fitnesshoek en een gezonde smoothie!  
Bijna tijd om te gaan werken maar Léon dringt aan. Ik mag de yogales niet 
missen! En hij had gelijk, dit was persoonlijk mijn lievelingsmoment! De yogales 
op tv was gedaan dus hebben we even onze eigen les uitgevonden. We hebben 
goed gelachen met Max en zijn mama! 
 
Dankjewel lieve kapoentjes voor al deze leuke, lieve attenties! Jullie groeien zo 
snel maar vergeet niet dat mama’s wel steeds een lekkere smoothie lusten!  
 
Juf Veerle, dank u voor deze herinnering!  
 
Auriane, mama Léon 3KA 

Beautysalon  
 
Enige tijd voor Moederdag vroeg juf Veerle me een 
datum te prikken en kreeg ik een waardebon 
aangeboden door Léon. De waardebon gaf recht op 
een afspraak in een beautysalon. Ik zou onder handen 
worden genomen door de grootste specialisten… 
Spannend! (Toen moest ik toch wel even denken aan 
de mama’s van vorig jaar die men herkende aan de 
lippenstift en blush…) ;-) 



Juf Marleen, voor de ouders van wie de kinderen in de opvang blijven, bent u hét bekendste 
gezicht van de school. Nochtans weten wij niet heel veel van u…. Bijvoorbeeld: waar droomt u 
van als u niet op onze kinderen hoeft te letten?  (want dit is al een droom op zich niet??)  
Mijn droom is mijn huis verkopen en naar Zuid-Frankrijk vertrekken om een B&B op te richten maar 
dat kan ik niet doen want dan laat ik alle kindjes achter… Of ik kan een kinderboerderij starten aan 
mijn huis. 
 

Wat is uw lievelingskleur? Alle tinten van blauw 
 

Wat is uw lievelingsgerecht?  Vis, ik ben zot op vis! 
 

Wat zijn uw hobby's?  
Zorgen voor mijn dieren, gaan wandelen met mijn hondjes en soms borduur ik ook (kussentjes, 
matjes voor de deur, kaders met dieren), maar alles staat in het kader van dieren. 
 

We weten alvast dat u kippen heeft thuis. Heeft u nog andere dieren thuis rondlopen? (en vraag 
van mijn kleinste kapoen Léon: heeft u een lievelingskip?)  
Ik heb kippen, honden, een volière met vogels en 1 goudvis maar geen lievelingskip, al mijn kippen 
zijn evenwaardig.  
 

Hoe lang werkt u reeds bij Mater Dei en hoe bent u gestart?  
Ik werk hier nu mijn 9de jaar maar ik ben eigenlijk bejaardenhelpster. Ik heb direct naar juf Patricia 
gebeld toen ik hoorde dat er een plaats vrijkam. Ik wou iets helemaal anders doen, van de oude 
mensen naar de jonge kindjes. Vroeger werkte ik in het rusthuis in Tervuren.  
 

Heeft u reeds in anders scholen gewerkt?  
Nee, ik ben na mijn studies direct in Tervuren begonnen. Toen het rusthuis failliet werd verklaard 
heb ik voor de groep Q8 gewerkt als broodjesmaakster voor Panos. Dit heb ik 9 jaar lang gedaan. 
Mijn dochter heeft voor kinderverzorgster gestudeerd en toen ik haar nota’s zag dacht ik: dit is echt 
voor mij, ik wil het proberen! En het valt nog altijd super goed mee!  Ik denk dat ik in Mater Dei oud 
ga worden.  
 
Met de kinderen van Victor dan (mijn tweede kapoen)? [juf Marleen & Victor schieten in de lach] 
 
 

 

Acht jaar lang heeft juf Marleen voor mijn kinderen gezorgd tijdens het 
avondtoezicht. Voor mijn allerlaatste interview als redactielid van het 
Eekhoorntje was mijn keuze dus snel gemaakt! Juf Marleen, BEDANKT!! 

- Auriane Vanderstraeten 
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Hoe ziet een typische dag eruit voor juf Marleen? Uw uren zijn nogal uiteenlopend: op de middag en ’s avonds…  Heeft u andere taken op 
school in tussentijd? Hoe brengt u die tijd door?  
Ik kom toe op school om 10:30 uur en start met de borden klaar te zetten voor het middageten. Ietsje later komt de chauffeur het eten 
leveren en schep ik alles uit samen met juf Marion.  
Om 12:30 uur, eens iedereen heeft gegeten, zorgen we voor de middagtoezicht tot 13:30 uur. Nadien doe ik voort met de afwas, de vaat 
de was van onze handdoeken , … Om 14:45 uur heb ik weer toezicht tijdens de speeltijd. Nadien zet ik alles klaar voor de naschoolse 
opvang die om 16:00 uur start tot 18:00 uur.  
 
Zijn er bepaalde juffen en meesters waarmee u meer in contact bent?  
Juf Marion helpt me rond de middag, ze stopt om 13:30 uur, nadat ze ook het ochtendtoezicht gedaan heeft. Maar ik kom met iedereen 
goed overeen. Er is een goed contact tussen iedereen maar onze pauzes vallen niet samen dus heb ik maar weinig tijd voor een gezellige 
babbel. Maar als er iets is zijn ze zeker allemaal begaan met je, er is zeker een band.   
 

Naast heel veel geduld, wat moet een opvangjuf nog meer in zich hebben?  
Je moet openstaan voor de kinderen, luisteren naar wat ze te vertellen hebben, je in hun plaats stellen, meetekenen en meespelen,… echt 
terug kind worden! Dit vind ik heel leuk en we blijven jong daardoor! Ook is het leuk een luisterend oor te bieden aan een kind op je 
schoot. Wat ik ook belangrijk vind is dat de kinderen vrij mogen spelen tijdens het avondtoezicht. Ze hebben zich reeds de hele dag 
geconcentreerd bij de juffen, maar ook bij mij bestaan er regels.  Vanaf 17:30 uur weten ze dat ze mogen kleuren. Dan zeg ik “Mijn klokje 
zegt… “ en dan ruimen ze alles zo vlug mogelijk op. Soms zet ik ook muziek op.  
 

Wat vindt u zo leuk aan uw job? Heeft u een lievelingsmoment tijdens de dag?  
Elke dag is anders, nieuw. De kinderen zijn echt een stimulans. Ik kom elke dag heel graag werken! De kinderen houden je jong! Het contact 
‘s avonds is leuk. Dan kunnen we erbij zitten in de speelhoeken en met de blokken meespelen. Het is ook aangenaam als ze buiten mogen 
spelen.   
 

Elke avond, 8 jaar lang, werd ik door u ontvangen met een brede glimlach! Heeft u dan nooit een slechte dag?? 

Toch wel maar ik laat dat niet zien. Dit hou ik voor mij want ik wil daar niemand mee opzadelen. Je moet happy blijven!  
 



U kent alle kinderen, u zorgt voor alle leeftijden. Zijn de oudsten ook de gemakkelijkste kinderen aangezien ze de 
regels kennen, of durven ze juist iets meer uit te steken?  
Ze durven wel iets meer!! Ze weten hoe ver ze mogen gaan maar het hangt van het kind zelf af. De 3de 
kleuterklassen kunnen zich bezig houden terwijl de kleinsten nog aftasten: waar is wat en wat mag ik doen?   
 
Is er een maximum opgelegd aantal kinderen waarop u toezicht mag houden?  
Nee, hier is nooit iets over gezegd. Twee jaar geleden stond ik  er alleen voor met 80 kinderen…. Toen ben ik even bij 
juf Patricia gegaan. Er werd gezocht maar niemand komt graag voor een uurtje naar een school. Toen is juf Saartje op 
het idee gekomen om haar 18-jarige broer te laten komen na school. Dat is in voege gekomen en het is super 
meegevallen. Dit jaar werd het concept behouden en zijn er twee meisjes die tot 17:00 blijven, tot de meeste 
kinderen weg zijn. Het is super, zeker met de instappers; je kunt altijd op iemand terugvallen.  
Het zijn studenten laatste jaar humaniora dus zonder specifieke achtergrond van kinderverzorging. Ze worden 
gescreend door de humaniora en worden dan voorgesteld aan juf Patricia. Dit jaar heb ik zelf spijt dat ze niet blijven 
zitten! Ik heb hen wel gevraagd om lieve opvolgers te vinden, net zoals zij. Tijdens de examens komen ze niet, maar 
dan springen de juffen in. Dit is echt een geluk!  
 
Dit jaar heeft u ook een muziekmoment ingelast. Mogen we ervan uitgaan dat K3 uw lievelingsgroep is?  
Inderdaad! Dit is een hype geworden en de kinderen vroegen ernaar. Ik heb dan maar de CD gekocht. Ze weten dan 
dat ze mogen dansen en “zottekes” doen. We beginnen dan met een treintje te vormen en we gaan langs de tafels 
en de stoelen. De muziek blijft nadien op de achtergrond spelen. Niet elke dag want dan worden ze het moe. Op 
vrijdag durven we wel eens uit ons dak te gaan!   
 
Zou u iets willen veranderen aan de structuur van de opvang, heeft u hiervoor middelen tekort? De ouderraad is op 
zoek naar een nieuw project!  
Aanvullend speelgoed, want bij mij sneuvelt er heel veel aangezien er kinderen van verschillende leeftijden zijn die 
niet altijd hetzelfde respect hebben voor het speelgoed. Het speelgoed is specifiek bedoeld voor de opvang, het komt 
niet uit de klassen. Er is speelgoed dat ik heb gekregen en ander materiaal dat van thuis komt. 
Een ander project zou kunnen zijn om onze kleine speelplaats gelijk te maken. Het gras mag blijven maar het zou 
moeten genivelleerd worden. Er is een grote plas die na felle buien blijft, het water loopt momenteel niet in het riool.   
 
Bijna zomervakantie… wat zijn de plannen juf Marleen?  
Goed uitrusten! Wij gaan nooit op vakantie door de dieren en mijn man is tuinier dus in de zomer heeft hij veel werk. 
Ik heb een grote tuin met 2 serres die ik bewerk dus wij leven ons daar uit. Soms  gaan we voor een dagje naar zee. Ik 
geniet thuis ook van de stilte. 
 
Wat wenst u de kinderen toe voor deze zomervakantie?  
Super veel genieten, goed uitrusten, Nederlands blijven praten en terug volle moed naar school komen in september. 
Voor het eerste leerjaar is het een grote stap maar ze zijn er klaar voor!  

 



Praatplaatje 



Vitaminedino 
 
Verwijder de onderkant van de ananas en snijd een 
plak van 1½ cm dik van de rest van de ananas. 
Halveer de plak en leg op 2 borden elk een helft. Dit 
is het lijf van de dino. Pel de banaan, halveer in de 
lengte en leg als nek en kop van de dino tegen de 
ananas aan. 
 
Snijd het stukje komkommer in 4 kwarten en leg die 
als pootjes tegen de onderkant van de plak ananas. 
Duw een krentje als oogje in het uiteinde van de 
banaan. Snijd met een mesje een mondje uit het 
uiteinde van de banaan en duw er een 
basilicumblaadje in. Snijd de aardbeien in plakjes en 
de plakjes in kwarten. Leg ze als stekels langs de 
dino. 
 

http://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187276/vitaminedino 

Prettige vakantie!!  
 

Vergeet niet:  
volgend weerzien in je nieuwe klas op 

maandag 29 augustus van 17 uur tot 18 uur!  

Ingrediënten  
 
1 ananas 
1 banaan  
5 cm komkommer 
2 krenten  
2 blaadjes basilicum  
10 aardbeien  

 

re
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p
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Tip: 
Je kunt de ananas alvast los snijden van 
de schil en de harde kern eruit snijden, 
zodat je kids meteen kunnen aanvallen! 


