TERUG NAAR SCHOOL
3 ideeën voor de kleintjes
•

Schattige potlodenpotten

Hoe houden beginnende scholiertjes hun (kleur)potloden, markers en ander schrijf- en tekengerei
altijd netjes bij de hand? Neem enkele lege plastic flessen, verfspuitbussen en -markers, een cutter, …
Een beetje knutselen en al snel staan er een paar te gekke houders op het bureau! Je slaat twee
vliegen in één klap: zoon-of dochterlief leert meteen hoe belangrijk afvalbeheer en recyclage zijn. En
vergeet niet je Eco Pass® te gebruiken als je milieuvriendelijke schoolspullen koopt.
Foto credit: Créamalice

•

Een kleurrijke tote bag

Om de allerkleinsten heel zoetjesaan richting eerste schooldag te maneuvreren, betrek je ze bij de
voorbereiding van hun schoolmateriaal. Hoe? Door ze zelf creatief de handjes uit de mouwen te laten
steken op een tote bag (met een tekening, hun voornaam, …). Je hebt ¬alleen maar textielverf en een
effen tas nodig. Ze zullen ze heel trots aan de juf laten zien en hebben meteen plaats voor hun
brooddoos en hun favoriete knuffel.
Foto credit: Poc a Poc

•

Vrolijke stiften

Een beetje wolvilt, lijm, restjes borduurgaren,... en veel geduld en handigheid! Deze potlooddecoraties
in de vorm van een dier of monster zijn even leuk om te maken als om te gebruiken. Wedden dat alle
vriendjes jaloers zullen zijn als ze die kunstwerkjes in de klas zien?
Foto credit: LiaGriffith

3 ideeën voor grotere kinderen
•

Een keigaaf toetsenbord

Heeft je tiener een oude-maar-nog-best-bruikbare pc geërfd? Om in elk geval het toetsenbord een
unieke look te geven kan hij of zij sommige toetsen met stukjes masking tape opleuken. Gewoon op de
juiste maat snijden en op enkele toetsen kleven. Of kies doorzichtige masking tape, zodat de letters en
symbolen toch zichtbaar blijven.
Foto credit: Brit+Co

•

Een origineel muismatje

Er gaat niets boven een vrolijk en aantrekkelijk bureaublad. Lanceer het idee om het nogal serieuze
traditionele muismatje een veel leukere en zelfbedachte look te geven. Het plan is niet zo moeilijk om
uit te voeren, met kurk, stof, lijm en een schaar. Ons voorbeeld toont een wolk, maar uiteraard zijn
alle vormen en prints mogelijk. Laat je verbeelding de vrije loop...
Foto credit: Parafernaliablog

•

Eigenwijze balpennen

Gewone doorzichtige balpennen: hoe saai! Ga voor je eigen ontwerp, met veel variatie. Koop enkele
bladen papier met leuke kleine motiefjes, snij papiertjes op maat en schuif ze met een
brochettespiesje in het balpenbuisje. Eenvoudig en doeltreffend!
Foto credit: Créamalice

Wij wensen jullie een geslaagde eerste schooldag!

