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samen klooien!Lekker 
let op: al het klooien is op eigen risico! ;)
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een eigen lamp
op veel manieren*

Klooikoffer voor ouders & kinderen 

die samen aan de slag willen

klooikoffer #1: de striptang!
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Wat is dit?
Voor jullie ligt een Klooikoffer. 
In een Klooikoffer zit materiaal en gereedschap 
om samen iets te maken dat jullie leuk lijkt. 
In deze koffer zitten leds (rood, geel en wit), batterijtjes, 
draad en een striptang. 

Hoe werkt het?
De koffer leen je gratis van school. 
Je krijgt hem mee op vrijdag en brengt hem de week erna 
weer terug. De koffer is bedoeld voor ouders en kinderen, 
om samen iets te maken. Leuk voor iedereen vanaf groep 3.

Hoeveel tijd kost het?
Je kunt in 10 minuten al iets maken, 
maar er ook lekker lang mee bezig zijn. Wat jullie willen! 
Laat je inspireren door de voorbeelden :)

Kan iedereen dit?
Ja! Ook als je nog nooit iets technisch hebt gedaan.

Mogen we het houden?
De lampjes en batterijtjes mag je houden.
Draad dat je over hebt, de striptang en dit boekje geef je in 
het koffertje terug aan school.

Ik heb nog een vraag...
Prima! Mail dan naar: astridpoot@gmail.com

Vergeet niet op te schrijven 
wat je hebt gemaakt!
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Ook in de klooikoffer:

- gewone leds 

- 3V knoopcel batterij(en)

- dun snoer

Zelf regelen:
- zilverfolie 

- plakband

- lege petfles

- ijzerdraad

- en ander knutselspul!

hier strip 
je mee

hier knip
je mee

Een striptang is 
bedoeld om het plastic 
van stroomdraden af te 
halen. 

Met deze tang kun je 
zowel draad knippen als 
strippen.

Dit is een striptang
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Probeer maar, 
het is best makkelijk!
De kleur van het stroomdraad maakt niet uit. Haal wel altijd 
bij de uiteinden het plastic eraf. Met je striptang!

Let goed op min en plus: 
het lange pootje van de led is + 
en op de batterij staat ook een +
die verbind je aan elkaar!

Maak altijd een kring
Want dan kan de stroom rond gaan.
Een schakelaar onderbreekt de stroom; 
dan gaat je lampje uit!

kijk, zo doet 
ie het al:

schakelaar

Eigenlijk zitten 
alle schakelingen
in de voorbeelden 
zo in elkaar:

Aan de slag!
(enne... maak vooral 
wat je zelf wilt!)
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kort
buig het 

lange pootje krom,
zodat de dop 

dicht kan
(proberen!)

maak het draad
vast met plakband

plak de draad ook op
je batterij (op +)

lijm erin!

maak een 

bolletje van 

   je alufolie

zaag de 
fles af

plak een 
plastic rondje
(met gat erin)
op het stukje
fles. 
(knip het
rondje uit je 
oude fles!)

steek je led 
door het plasticje.

1

2

3

Dichtdraaien en klaar!
Je eigen pocket zaklampje.
4

Maak 
zoiets als dit 
mini-petfles 
zaklampje!
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dichtplakken
en schijnen 
maar!

En nu je schakelaar:
2 sneden naast de batterij
1 schuifje met flapjes

met je schuifje kun
je de schakeling
onderbreken.

2

3

als je de kaart
dichtklapt is de 

stroomkring rond

Maak je circuit

1

knip deze
strookjes van
zilverfolie

buig de pootjes
van jullie led

Of een superplatte dichtgevouwen 
kaart-leeslamp!
Kijk goed naar hoe het folie zit, je moet een beetje puzzelen.
Maak de lamp eerst even zonder de schuif-schakelaar, dan 
leer je hoe het zit!
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knip uit karton
2 staanders
& uit mooi papier
1 strookje

hier moet je batterij precies inpassen!

1

maak je 
schakeling

en je 
schakelaar!

2

kapje
erop

& klaar!

3

Of een gezellige 
micro-schemerlamp! Ohhh 
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Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



9

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



10

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



11

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



12

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



13

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



14

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



15

Wat hebben jullie gemaakt?
Superleuk als je wilt vertellen wat jullie hebben gemaakt. 
Schrijf het op, maak een tekening of plak er een foto bij! Zo 
kan iedereen geinspireerd raken door jullie werkstuk. 

Dank je!

Dit hebben wij gemaakt:

Wij heten:                                  &    



16

Dat was leuk...
Tenminste dat hoop ik!

Tips welkom!
Heb je een vraag of tip? 
Stuur me dan een mail op astridpoot@gmail.com. 
Daar verheug ik me op :)

Op www.lekkersamenklooien.nl vind je nog meer 
klooikoffers. Ze zijn er voor alle kinderen tussen 4 en 12!
(en hun ouders natuurlijk ;) 

Koffers bestellen
Wil je zelf voor jouw school of bieb ook koffers bestellen? 
Neem dan contact met me op. 

Sharing is caring!
Wil je zelf koffers regelen? Dat kan! 
Op lekkersamenklooien vind je alle .pdf en lijstjes 
met wat er in de koffers zit. Vermeld dan altijd 
de bron en bedenker.

Klooikoffers zijn een idee van Astrid Poot.


