
Aftelkalender

HOE WERKT HET? Knutsel je eigen aftelkalender. Zet de juiste data van links naar echts in alle vakjes. Snijd met een stanleymesje de 
stippellijnen uit. Laat de doorgetrokken streep vast zitten en vouw deze later, zodat je het vakje kunt openen en sluiten. Tip: met een klein 
stukje kneedgum blijft het luikje dicht zitten. Vul het sjabloon met de door jou gekozen activiteiten en plak de 
voorkant erbovenop en klaar is je aftelkalender! Zo zie je precies hoeveel nachtjes je nog moet slapen, maar 
zie je ook wat je deze dag mag doen (of niet;-).

MEER LEUKE EN LEERZAME DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl
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Dit is het sjabloon. Print ‘m uit, 
vul ‘m vol met activiteiten en plak de 
voorkant van de kalender erbovenop.
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