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WAT HEB JE NODIG :
 -   Dik papier (of een stukje karton en wat lijm)
 -   Schaar en een dikke stift
 -   Stukje touw of lint

HOE WERKT HET :
 Stap 1 Print dit A4-tje op wat dikker papier 
   (of plak het na het uitknippen op karton)
 Stap 2 Knip de ketting uit langs de stippellijntjes 
 Stap 3 Schrijf de naam van je kind in het midden op de ketting 
   en het mobiele nummer ‘in case off..’ op de achterkant  
 Stap 4 Doe de uiteinden van een touwtje of lint door de gaatjes    
   en knoop deze vast. Hang de ketting om bij je dreumes en...  

    ...KLAAR!

Mijn naam is

en ‘voor het geval dat’...
z.o.z. voor het tel.nr. van mijn 

papa of mama.

Mijn naam is

POPPEDOPJE
en ‘just in case´:

z.o.z. voor het tel.nr. van mijn 
papa of mama.

De slimme  K   NINGSDAG    KETTING
Voor de eigenwijze dreumes die al net wat sneller loopt dan papa of mama dacht

N
A
A
M

Doe het uiteinde 
van een touwtje 
door dit gaatje
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WAT HEB JE NODIG :
 -   Dik papier (of een stukje karton en wat lijm)
 -   Schaar en een dikke stift
 -   Stukje touw of lint
 -  Stiften, stickers, franjes etc.

HOE WERKT HET :
 Stap 1 Print dit A4-tje op wat dikker papier 
   (of plak het na het uitknippen op karton)
 Stap 1½ Versier de ketting zoals je zelf wilt
 Stap 2 Knip de ketting uit langs de stippellijntjes 
 Stap 3 Schrijf je naam in het midden op de ketting en het mobiele 
   nummer van papa of mama op de achterkant
 Stap 4 Doe de uiteinden van een touwtje of lint door de gaatjes    
   en knoop deze vast. Hang de ketting om en...    

     ...KLAAR!

Mijn naam is

en ‘voor het geval dat’...
z.o.z. voor het tel.nr. van mijn 

papa of mama.

Mijn naam is

POPPEDOPJE
en ‘just in case´:

z.o.z. voor het tel.nr. van mijn 
papa of mama.

Doe het uiteinde 
van een touwtje 
door dit gaatje

De slimme  K   NINGSDAG    KETTING
Voor de eigenwijze dreumes die al net wat sneller loopt dan papa of mama dacht
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