
 

Geheime liefdesboodschap
Een korte liefdesboodschap opschrijven en tussen een wasknijper plakken
Wat zou je graag tegen je geliefde willen zeggen, wat niemand anders mag
lezen? Je ziet deze boodschap alleen als je de wasknijper open doet!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Voor één geheime liefdesboodschap heb je het volgende nodig

houten wasknijper
(dunne) stiften
lijm
schaar
(rest)papier in kleuren naar keuze
decoratiemateriaal naar keuze om de wasknijper mee te versieren (verf, glitters)
optioneel: liniaal (als je de boodschap tussen de knijper plakt)

Wat gaan we doen?
We gaan wasknijpers versieren en stoppen hier een geheime boodschap tussen! Zodra de knijper
opengedaan wordt komt de boodschap tevoorschijn. Een ideale manier om op een leuke en originele
manier iets stiekems te vertellen tegen degene die je lief vindt. 
De mogelijkheden voor het versieren van de knijper zijn eindeloos! In dit draaiboek vind je verschillende
afbeeldingen waar je inspiratie uit kunt halen. Geef er gerust je eigen draai aan en kies voor hetgeen wat jij
leuk vindt!

 



 

Voorbereiding
Zorg ervoor dat ieder kind minimaal één wasknijper krijgt. Als de kinderen het leuk vinden en het
materiaal beschikbaar is kunnen zij er natuurlijk ook meerdere versieren.
Bedenk met welk materiaal de kinderen mogen werken en leg dit klaar. Je kunt deze activiteit zo
uitgebreid doen als je wilt! Als je het wat simpeler wilt houden kun je ervoor kiezen om de kinderen
de wasknijper met stift te laten versieren en hier met papier een boodschap op te laten plakken. Als
je er meer tijd aan kwijt wilt zijn kun je hen de wasknijper laten verven en dit laten versieren met
gekleurd karton en/of ander materiaal bijvoorbeeld.

Tip vooraf: houd er rekening mee dat de verf tussendoor moet drogen als de kinderen de wasknijper gaan
verven.

Kijktip: bekijk dit filmpje om inspiratie op te doen
https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=x78AuOU32zo&start=472&end=636

Aan de slag!
Versier de wasknijper met materiaal naar keuze. Als je de wasknijper wilt verven moet het tussendoor
wel even drogen voordat je verdergaat.
Welke boodschap wil je opschrijven? Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een hartje, smiley of '
XXX (je naam)' op het papiertje te zetten. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn! Bovendien heb je niet veel
ruimte, dus de boodschap moet kort zijn.
Nu is het tijd om te bedenken hoe je de boodschap wilt verstoppen. Wil je er iets groters voor plakken
zoals een envelopje of een hart? Of wil je het echt tussen de knijper plakken (dit is wel lastiger) ? Kijk
dan het bovenstaande filmpje. Daar zie je duidelijk hoe je de boodschap tussen de knijper kunt
plakken.
Knip het papier voor de boodschap uit en kijk of het een goed formaat heeft.

Tip: Als je de boodschap tussen de knijper wilt plakken kun je de onderstaande formaten aanhouden (2,5
cm x 1 cm voor het briefje & 2 cm x 1,2 cm voor de envelop).

 

https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=x78AuOU32zo&start=472&end=636


 

Uiteraard hoef je de boodschap niet per se tussen de knijper te plakken. Je kunt hem er ook achter
plakken, zoals je op de onderstaande foto's ziet. Wees creatief en bedenk zelf wat jou het beste lijkt.

Op zoek naar nog meer wasknijper-plezier?
Maak dan ook eens deze gezonde wasknijpervlinders. En heb je veel wasknijpers over? Speel dan het
wasknijperspel! (4-6 jaar)

Bron:
http://themarblehome.com/diy-clothespins-with-a-message/

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/1563
https://online.doenkids.nl/activities/preview/2209
http://themarblehome.com/diy-clothespins-with-a-message/

