
Materialen checklist

Uitleg activiteit
       Een papieren bord heeft aan de voorzijde vaak een geplastificeerd 
laagje. Daaraan hecht de verf niet. Verf daarom de achterkant van het 
papieren bord. Laat drogen.

       Als het bord droog is, knip je de randen in. In de rand van het 
papieren bord uit het voorbeeld zitten lijnen, deze zijn als leidraad 
gebruikt.

       Leg het papieren bord met de ongeverfde kant naar boven op het 
werkoppervlak. Neem een potlood en gebruik dit om alle flapjes naar 
binnen te rollen. Keer daarna het bord weer om en vouw alle rolletjes 
terug tot het bord met omgekrulde randen weer plat op tafel kan 
liggen.

       Snijd twee stroken wit karton van 6 x 29,7 cm.
Snijd twee stroken rood karton van 2 x 29,7 cm.
Snijd twee stroken blauw karton 2 x 29,7 cm.

       Plak op elke strook wit karton een rode en een blauwe strook 
karton. Knip een driehoek uit één van de uiteinden van elke strook.

       Neem een vel tekenpapier en knip dit doormidden. Teken op de 
ene helft een ster en op de andere helft een vaandel met daarin de 
woorden ‘beste papa’. Tip: teken de ster en het vaandel van tevoren op 
één A4 en kopieer dit A4-tje voor het aantal kinderen in de groep

       Draai het vel met de ster om en laat het kind hierop tekenen en 
kleuren. Laat het kind daarnaast het vaandel inkleuren.

       Knip de ster en het vaandel uit. Trek eventueel nog een lijntje langs 
de ster met een fineliner.

       Neem een restje rood karton en knip daar een 1 uit.

       Plak de ster, het vaandel en de 1 op het papieren bord.

       Versier de medaille met paillettenmix of een andere platte 
versiering.
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Vaderdag medaille
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 131.1551 Papieren bord 
 101.5776 Topcolor plakkaatverf donkergeel
 104.3074 Lyonse kwast
 113.4147 Karton A4 in rood, wit, blauw
 105.4969 Potlood 
 127.4720 Allesknipper (puntschaar)

 111.8004 Tekenpapier 120 gr 
 105.5675 Kleurpotloden
 850.0933 Fineliner
 121.4396 Plakstift 
 131.5105 Paillettenmix
 121.4311 Hobbylijm

5

6

7

Vervolg op pagina 2

8

9

10

11

3



Bezoekadressen:  Mercuriusweg 14   4051 CV  Ochten    Josink Esweg 2   7545 PN  Enschede    Analoogstraat 25   1033 MR  Amsterdam
de Rolf groep    Postbus 112    4040 DC Kesteren    T 088 410 10 20    verkoop@derolfgroep.nl    www.derolfgroep.nl  

Vaderdag medaille (vervolg I )
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Vaderdag medaille (vervolg II )
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