
Materialen checklist

Uitleg activiteit
       Snijd een stuk dozenkarton af op A3 formaat. Geef het karton 
een whitewash-look met een laag plakkaatverf en laat drogen. Verf 
daarna ook de andere zijde: dit helpt om kromtrekken te voorkomen. 
Tip: gebruik een sponsje in plaats van een kwast om de verf aan te 
brengen. Is het karton erg dun, dan kun je ter versteviging ook eerst 
twee panelen dozenkarton op elkaar plakken.

       Snijd of knip kaartjes van knutselkarton: 7 stuks van 8,5 x 8,5 
cm voor op het menubord en daarnaast witte en gekleurde kaartjes 
voor de gerechten. In het voorbeeld zijn witte kaartjes van 6 x 4,5 cm 
gebruikt, die op gekleurde kaartjes van 7 x 5,5 cm zijn geplakt.

       Gebruik viltstiften (of kleurpotloden) en schrijf of teken elk van 
je favoriete gerechten op een wit kaartje. Plak elk gerechtenkaartje 
daarna op een gekleurd kaartje.

       Teken cirkels met een diameter van 2,5 cm op restjes karton. Knip 
de cirkels uit. Schrijf met stift de eerste letter van elke weekdag op de 
cirkels en plak ze elk in een kroondop. Tip: zoek een plastic dop die in 
een kroondop past en gebruik deze om de cirkels te tekenen.

       Neem 7 wasknijpers en bekleed één zijde van de wasknijper met 
designpapier. Plak daarna met knutsellijm de kroondoppen op de 
wasknijpers.

       Snijd een lange strook gekleurd papier dat net zo breed is als de 
rijstverpakking (in het voorbeeld 50 x 3,5 cm). Teken met potlood een 
trapezevorm op de rijstverpakking en knip deze vorm uit de verpakking 
zodat er een vakje ontstaat. Bekleed nu de rijstverpakking met (design)
papier. Gebruik het uitgeknipte deel van de verpakking als hulpmiddel 
om de vorm van het vakje over te nemen op een vel gekleurd papier. 
Plak als laatste de lange strook papier om de verpakking.

       Neem het witgeverfde dozenkarton en schrijf het woord ‘menu’ in 
de bovenste 7 cm van het paneel. Gebruik eventueel eerst potlood en 
trek het woord daarna over met stift.

       Plaats de vierkante gekleurde kaartjes, het bakje en alle 
wasknijpers op het paneel van dozenkarton. Start met het vastplakken 
van het vierkante kaartje linksonder en het bakje daarnaast en plak 
de wasknijper op het vierkante kaartje. Plak daarna de middelste rij 
vierkante kaartjes en de bijbehorende wasknijpers vast en eindig met 
de bovenste rij kaartjes en wasknijpers. 

Versier het bord eventueel nog met paillettenmix of een andere platte 
versiering.
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Menubord
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 123.5821 Triplex (te gebruiken ipv dozenkarton)
 113.4147 Knutselkarton A4, 290 gr
 113.1831 Designpapier
 113.5062 - 113.5073  Dun Engels karton, 140 gr
 113.5105 Paillettenmix
 101.5761 Plakkaatverf (wit)
 121.4397 Plakstift
 121.4311 Knutsellijm
 105.4880 Viltstiften

 123.3415 Snijmat
 123.5944 Hobbymesjes
 127.4720 Schaar allesknipper
 (Schuur)sponsje
 Dozenkarton (A3) of grijsbord
 Leeg kartonnen doosje (bijv. rijstverpakking)
 Wasknijpers (7 st) liefst platte van hout
 Kroondoppen (7 st)
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Menubord (vervolg I)
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Menubord (vervolg II)
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