


Hallo lieve kinderen,

Omdat de winkels dicht zijn hebben we in het volgende boekje 
vooral gebruik gemaakt van materialen die je thuis meestal 
weggooit. Nu kun je er ontzettend leuke dingen mee maken. 
Mocht je iets niet hebben kun je misschien wel iets anders 
bedenken om het alsnog mee te maken. 

De ideeën in dit boekje zijn geschikt voor verschillende 
leeftijden. Voor sommige dingen is wat meer hulp nodig dan 
voor andere. Het creatief bezig zijn is vooral belangrijk. Dus niet 
goed of fout maar leuk omdat jij het gemaakt hebt en er mee 
bezig geweest bent.

Heb je iets leuks gedaan en zet je hiervan een filmpje of foto 
online? Dan vinden wij het leuk om getagged te worden op 
Facebook. Heb je zelf nog iets anders gemaakt van kosteloos 
materiaal vinden wij het ook leuk om daar een foto van te 
ontvangen!

Voor nu veel knutselplezier en hopelijk tot snel! 

Liefs, 
De leid(st)ers van de Kinderkei



Dieren

Benodigdheden:
• Eierdozen
• Wc rolletjes
• Oogjes
• Verf/stiften
• Chenille draad
• Gekleurd papier
• Pompoms

Wat ga je doen?
Maak eens verschillende dieren met eierdozen en wc 
rolletjes. Zie hieronder de voorbeelden.



Sneeuwpop

Benodigdheden:
• Bierdoppen
• Lint
• Knoopje
• Stift
• Lijm

Wat ga je doen?
Knip een stukje lint af. Er moeten 3 dopjes onder 
elkaar op passen. (Zie afbeelding). Plak de dopjes 
erop vast. Teken in het bovenste dopje een 
gezichtje. Plak evt nog een lintje of draadje met een 
knoopje ter decoratie op de sneeuwpop. 



Knikkerbaan van karton

Benodigdheden:
• Wc rollen
• Plakband
• Lijm
• Nietjes
• Knikkers

Wat ga je doen?
Maak een toffe knikkerbaan met WC rolletjes. Dit kan op heel veel 
verschillende manieren. Kijk zelf eens hoever je komt. Ook hebben 
we natuurlijk wat foto’s toegevoegd voor inspiratie. Rollen van 
keukenpapier kan natuurlijk ook. 

Extra:
Je kan de baan ook op een plaat of stuk karton maken 
en dan kan hij tegen de muur staan. Eventueel kun je 

de rolletjes natuurlijk eerst ook nog kleuren.



Pennenbakje

Benodigdheden:
• Wc rollen
• Papier/karton
• Lijm
• Verf/stiften
• Washi tape
• Stickers

Wat ga je doen?
Maak een leuk pennenbakje van wc rollen. Je knipt 
eerst een paar wc rollen in verschillende hoogtes. 
Verf ze en laat ze drogen. Plak ze daarna op een 
stuk papier of karten in de vorm die jij leuk vindt. 
Laten drogen en klaar. Zo heb je een mooie plek om 
je stiften, potloden en scharen op te ruimen. Want 
opgeruimd staat netjes.

Extra:
Om het pennenbakje te versieren kun je natuurlijk 
veel verschillende materialen gebruiken. Kijk maar 

eens wat er bij jou thuis nog in de kast ligt.



Potje met ijsstokjes

Benodigdheden:
• Glazen groentepotje
• Ijsstokjes
• Lijm
• Verf/stiften
• Washi tape
• Stickers

Wat ga je doen?
Maak een leuk potje om je spullen in op te ruimen. Maak 
een oud groente potje of pasta pot schoon. Haal het etiket 
eraf. Lijm de ijsstokjes rondom het potje. Als je blanco 
stokjes hebt kun je ze eerst nog versieren. Mooi lintje of 
tape eromheen en klaar. Leuk voor een plantje of je stiften 
en/of potloden

Extra:
Om het potje te versieren kun je natuurlijk veel 

verschillende materialen gebruiken. Kijk maar eens 
wat er bij jou thuis nog in de kast ligt.


