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samen klooien!Lekker 
let op: al het klooien is op eigen risico! ;)

maakboek

In dit Klooikoffer Maakboek 
vertel je over je werkstuk. 
Zo leren anderen van jouw 
werk. Dat is toch gaaf?

Vertel alles wat je kwijt wil!
We zijn superbenieuwd :)
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Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wil vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geïnspireerd raken door jullie werkstuk.

Dit hebben wij gemaakt:
Teken, plak en/of schrijf het hier.
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En hoe ging dat?
Hoe heb je het gemaakt? Hoe vind je dat het gelukt is?
Wat vond je lastig of moeilijk? Hoe ging het samen maken?
Wat heb je ervan geleerd? Is het gelukt om te maken wat 
jullie wilden?

Wij heten:                                  &    

Schrijf het erbij.
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Klooikoffers zijn een idee van Astrid Poot. 
Conrad is de trotse partner van 
Stichting Lekkersamenklooien en de Klooikoffers.
Meer op: www.lekkersamenklooien.nl

Gebruik van de Klooikoffer en de inhoud is voor eigen risico. Stichting 
Lekkersamenklooien en Conrad zijn niet verantwoordeljk voor eventuele 
schade en ongelukken. De klooikoffer bevat geen speelgoed en dient 
uitsluitend te worden gebruikt in een educatieve schoolomgeving samen 
met een volwassene of thuis onder ouderlijk toezicht.

Op dit boekje (en alle andere materialen van Klooikoffers 
en Lekkersamenklooien) rust een licentie.Dit betekent dat 
ik mijn werk graag deel en dat het door anderen gebruikt 
mag worden, op voorwaarde dat: 

- netjes mijn naam en de bron vermeld wordt
- het door anderen niet gebruikt wordt voor 
  commerciële doelen

(CC by-nc-nd/4.0)

www.conrad.nl


