Naar het Zwembad!
Dit boekje kun je persoonlijk maken voor je kind, als voorpret wanneer het
‘Naar het zwembad’ gaat! Druk eerst alle pagina’s af op karton of stevig
cardstock papier.

BELANGRIJK
Druk deze 6 vellen af op
karton of stevig papier.
Concept & Illustratie door
Dave Sindrey, M.Cl.Sc. LSLS Cert. AVT

Middenin het boekje zit een afbeelding van struiken en een hek. Knip het bovenste gedeelte af om de hemelboog rond te
maken. Knip de cirkel binnenin het vel uit waarop staat: “knip dit uit”. Prik een klein gaatje in de kleine rode cirkel met een
X.
Knip de grote cirkel uit. Zoek familiefoto’s waarin geknipt mag worden. Knip alleen de gezichten uit en plak dan elk van
hen in de kleine ronde ruimtes die op het rad staan. Zorg ervoor dat elk gezicht gelijk loopt met de onderliggende pijl.
De resterende twee vellen zijn de pagina's van het boekje. Knip elk vel in tweeën langs de stippellijn uit. Knip alle cirkels uit
waarop staat: “knip dit uit”. Begin met pagina 4 en plak de linkerrand op de aangegeven plaats middenin het boekje (links
onderaan van pagina 5). Plak op dezelfde wijze pagina 3 op pagina 4, vervolgens 2 op 3 en vervolgens 1 op 2. Gebruik
een nietmachine langs de gelijmde randen om het boekje stevig bij elkaar te houden.
Gebruik een ronde kopsluiting door het middelste gedeelte van het boekje (door de cirkel met de X heen) en vervolgens
via dezelfde X aan de voorzijde van het fotorad. Open de sluiting en plak de pootjes aan de achterzijde van het rad vast.
Als je over de pagina’s vertelt, draai je aan het rad en toon je de verschillende familieleden. Vertel wie wat doet en draai aan
het rad of sla de pagina om, om iets nieuws te laten zien. Blader door de pagina’s van het boekje en praat met je kind zodat
jullie een gesprekje voeren en veel plezier hebben!

