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 INHOUD! 



BESTE
GROEP 8’ER,

“Ik kan hier heel veel kiezen. Ik kan 
masterclasses volgen en tegelijkertijd 
ook het Technasium en het gymnasium 
doen. Dat vind ik wel bijzonder.”

“Het is een hele lichte en
kleurrijke school met veel ramen. 
Dat is superfijn.”

“Je mag de docenten bij de 
voornaam aanspreken. Dat voelt 
heel fijn en het is niet zo dat je 
dan minder respect hebt ofzo.”

“Toen we op de Open Dag werden 
rondgeleid, zag ik mezelf ook op 
deze school zitten. Het voelde 
gewoon goed.”

“Er wordt naar me geluisterd.
Niet alleen door mijn mentoren 
maar ook door andere docenten
en bijvoorbeeld de conciërges.”

In september 2023 ga jij starten op de middelbare school.
Dat lijkt nog ver weg. Maar omdat je voor zo’n superbelangrijke 
keuze tijd nodig hebt, is het fijn om op tijd te beginnen met
je voorbereiding.

Ga dus op onderzoek uit! Praat met je ouders, broer, zus en ook 
met vrienden of vriendinnen die al op de middelbare zitten.
Vraag hen de oren van het hoofd over dat leuke 
vak, die toffe mentor of juist die ene strenge … ;-)

Dit magazine van Huizermaat is voor jou.
Je leest hier wie wij zijn en wat we doen.
Belangrijk voor jouw eigen onderzoek.

Kom dus naar onze Open Dag op zaterdag 28 januari 2023.Je ontdekt en ervaart hoe onze leerlingen, docenten en mento-ren klaar staan om je wegwijs te maken. Dat doen ze niet alleen dán maar tijdens je hele schoolcarrière. 

Op woensdag 8 februari 2023 kun je tijdens onze kennismakings lessen echt ervaren wie wij zijn. Je krijgt les van onze docenten in verschil-lende vakken en je leert de school kennen op een ‘echte lesdag’. 

Zo krijg je de beste indruk van Huizermaat en dat gaat zeker hel-pen in de keuze die je gaat maken.

We kregen ook een cijfer van de leerlingen: Voor de sfeer in onze school kregen we een 8,3 en voor de veiligheid gaven ze ons een 
dikke 9,3!
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We zien je op 
Huizermaat!

Wat vinden onze brugklassers
van Huizermaat?



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -

In de mavo/havo-klassen leer je door te doen. Door de afwisselende werkvormen houd je goed je koppie erbij. Samen ontdekken we wat het 
beste bij jou past.

 MAVO/HAVO 
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De brugklasperiode van Huizermaat 
duurt twee jaar. Hierin houd je 
meestal dezelfde twee mentoren. 
Dat is fijn want ze kennen jou goed. 
Zo krijg je echt de tijd om te ervaren 
wat het beste bij je past. Dat doen we 
samen. Jij stelt samen met de docent 
doelen waaraan je gaat werken. De 
feedback van je mentoren, docenten 
en klasgenoten geeft je goed inzicht 
in je eigen leren; wat kan je al en 
waar ga je mee aan de slag?

 DE BRUGKLASSEN  
 VAN HUIZERMAAT  
 DUREN TWEE JAAR. 

WAT PAST ER
BIJ JOU?

 KLAS 1 & 2 

 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -

In de havo/vwo-klassen word je 

uitgedaagd om te onderzoeken 

wat je kunt en wat je wilt. 

Hoe hoog leg jij de lat?

 HAVO/VWO 
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Heb je een vwo-advies en ben je nogal 

nieuwsgierig aangelegd? Kies dan bij ons 

voor vwo+. De plus staat voor extra. Niet extra 

moeilijk of extra veel maar extra (keuze)

mogelijkheden. Je volgt het vak filosofie 

en er zijn superleuke masterclasses. In de 

vwo+klas leer je kritisch nadenken en zoek je 

de grenzen van je kunnen op. 

Op het Technasium volg je het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 
In opdracht van een bedrijf of organisatie werk je met je eigen team aan 

oplossingen voor bestaande technische en technologische problemen. En weet 
je wat nou zo leuk is? Bij ons volgen alle leerlingen in het eerste jaar de O&O-
lessen. En past het technasiumonderwijs helemaal bij jou? Dan kun je ervoor 

kiezen om er in de tweede klas en de rest van je schoolcarrière mee door te gaan. 

TalentHZM is een zes jaar durende stroom 
voor hoogbegaafde leerlingen. Je wordt 

flink uitgedaagd en er is veel ruimte om je 
te verdiepen in je eigen vragen. 

Met je vwo-advies kun je ook gaan voor het 
gymnasium. Tijdens de lessen Latijn en Grieks 
maak je niet alleen kennis met projecten die 

over cultuur, geschiedenis en mythologie gaan, 
maar leer je ook Latijnse en Griekse teksten 

lezen. En de extra gymnasiumactiveiten zoals 
bijvoorbeeld een excursie naar het Archeon zijn altijd superleuk!

 VWO+ 

 GYMNASIUM 

 TECHNASIUM 

 TALENT HZM 
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In de SOMToday app vind je alle 
informatie die gaat over jou. 

Jouw cijfers, jouw rooster, jouw huiswerk. 
Heel handig dus! Maar... jij én je ouders 
kunnen het ook zien wanneer je te laat 

komt of eruit gestuurd bent. 
Oppassen dus! ;-)

 SOMTODAY 
Google Classroom is eigenlijk het 

digitale klaslokaal. Je docent deelt hierin 
bijvoorbeeld de praktische opdrachten en 

je kunt ze daar ook weer inleveren.
Ook vind je hier digitaal lesmateriaal zoals 

filmpjes en websites en je docent zet in 
Classroom de studiewijzer voor je klaar. 

 GOOGLE 
 CLASSROOM 

In Zermelo staat je rooster. Ook vind je 
daar je roosterwijzigingen en in welk 

lokaal je moet zijn. Het is eigenlijk heel 
eenvoudig en superhandig.

 ZERMELO 

Lijkt het nu nog allemaal een beetje 
onoverzichtelijk? Geen paniek! 

In de mentorles of in de vakles krijg 
je uitgebreide informatie en binnen

no time weet je hoe alles werkt.

 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -

 GOOGLE CLASSROOM, 
SOMTODAY, ZERMELO 

ZOEK DE VERSCHILLEN



CHECK 
CHECK
DUBBEL 
CHECK
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Niets fijner dan een lijstje 
met mooie musthaves en 
handige hulpjes. Zo hoef 
je je over je uitrusting 
tenminste niet druk 
te maken op je eerste 
schooldag.

     FIETS: 
Zorg voor een goede fiets met werkende 
verlichting en een stevig slot. 
Slim: Fiets in de zomervakantie een paar 
keer de route naar school. Zo weet je precies 
waar je heen moet.

     KAFTPAPIER:  
Boeken leen je via school van boeken-
leverancier Iddink. Aan het eind van het 
schooljaar moet je ze weer netjes inleveren, 
dus kaften maar!
Tip: je ouders en je oudere broer of zus zijn er 
vast nog héél handig in; maak daar gebruik 
van :-)
Toptip: koop kaftpapier in verschillende 
kleuren, zo haal je je boeken blindelings uit je 
kluisje of tas.

     RUGZAK:
Een tas of een rugzak met genoeg ruimte 
voor al die boeken. Zoek er één die tegen 
een regenbui kan, van stevig materiaal is 
én extra vakjes heeft voor je telefoon en 
portemonnee. Anders zoek je je drie slagen 
in de rondte en is je pauze alweer voorbij.

     AGENDA:
Natuurlijk kun je je rooster online bekijken 
maar een papieren agenda is nog altijd 
noodzakelijk. Dus even op je gemak 
rondneuzen in de boekwinkel en je vindt er 
vast één die jou door het eerste jaar loodst. 
Een agenda met een weekindeling werkt 
het beste.

     SCHRIFTEN: 
Met lijntjes en ruitjes, in A4- en A5-formaat.

     ETUI MET: 
Pennen, potloden, markeerstiften, schaar, 
geodriehoek, passer, gum; alles heb je nodig!



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -

 TEXTIEL-DESIGN 

Er valt altijd iets te kiezen op Huizermaat. 
Zit je in de mavo/havo-klas dan kies je 
een extra vak uit het 4U programma: 

 RAZENDE 
 REPORTER  

Instagram, Snapchat, YouTube, televisie, kranten: media 
zijn altijd en overal aanwezig. Hoe bepaal je of iets 
nieuwswaardig of interessant genoeg is om erover te 
vertellen? In dit vak leer je nieuws maken. Met elkaar 
vorm je een redactie. Je leert interviews afnemen, 
filmpjes maken en nieuwsberichten schrijven.
Samen maak je HZM-nieuws!

Niet voor geitenwollensokkentypes, want naast 
stofverven, borduren, haken en werken met 
allerlei knooptechnieken, ga je ook met ruig leer, 
kippengaas of electriciteitsdraad aan de slag. 
Voor stoere jongens en meiden! 

 4U: HÉT KEUZEPROGRAMMA,
EHHH, VOOR JOU DUS :-)

 PROGRAMMEREN 

Je gaat niet alleen zelf veel sporten, je leert ook een spel te 
begeleiden. Je maakt kennis met leidinggeven en beslissingen 
nemen als scheidsrechter. En ja, je gaat ook aan de slag met 
theorie. Je ontdekt bijvoorbeeld wat voeding en presteren met 
elkaar te maken hebben. En waardoor het komt dat jongens en 
meisjes verschillend presteren.
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 SPORT 

Je snapt hoe je een computer, een smartphone en
een televisie moet gebruiken. Maar snap je ook hoe
de technologie werkt? Hier leer je programmeren, 
de programmeertaal en leer je hoe je een eigen game 
of app kunt maken. Hoe vet is dat!



 MASTERCLASS 
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■ WISGAMES
■ STERRENKUNDE
■ ROBOTICA
■ CREATIVE WRITING
■ FOTOGRAFIE
■ SPORT
■ VOICELAB
■ SCHAKEN
■ YOGA
■ SPAANS
■ CREATIEF DENKEN
■ PROGRAMMEREN
■ FILMGELUIDEN
■ ABSTRACTE KUNST
■ TEXTIEL
■ BEN IK IN BEELD?
■ RUBIKS KUBUS

 MASTERCLASS PROGRAMMA 

Zit je in een havo/vwo-klas of vwo-

klas dan vind je uitdaging in het 

masterclassprogramma. Onderzoek 

de bodem van Huizen, leer Spaans 

en programmeren, leef je uit bij de 

masterclass fotoshoppen of onderzoek 

het heelal! Het kan allemaal in het 

masterclassprogramma. En soms is 

een studieles een goed keuze.



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -
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 TOPTIPS VOOR EEN 
 FLITSENDE START 

 Nieuwe docenten, andere klasgenoten, zware rugtas, duizend vakken, 
 honderdduizend kilo huiswerk; je zou er vlekken van in je nek kunnen krijgen. 
 Niet doen! Lees deze tips en het verloopt makkelijker dan je vooraf denkt. 

TIP NR.1
Wees jezelf! Doe je niet
anders voor dan je eigenlijk 
bent. Heel vermoeiend en 
uiteindelijk hou je dat niet vol. 

TIP NR.4
Denk vooruit! Schrijf je 
huiswerk gelijk op in je agenda 
en blijf bij met je huiswerk;
dat scheelt een hoop gedoe.

TIP NR.3
Op de basisschool was je de 
oudste, nu ben je weer de 
jongste. Lekker belangrijk! 
Je bent met veel anderen dus 
samen sta je sterk!

TIP NR.6
Wennen hoort erbij! Niet alles 
hoeft meteen goed te gaan. 
Dus geen stresssssss …

TIP NR.2
Vrienden maken gaat vaak 
sneller dan je denkt. Tijdens de 
kennismakingsmiddag leer je 
je klasgenoten en mentoren al 
kennen. En misschien maken 
jullie al een WhatsApp groep met 
elkaar en spreken jullie in de 
zomer af om iets leuks te doen. 

TIP NR.5
Stel vragen! aan je mentor, aan 
klasgenoten, aan de conciërges 
of aan docenten, ook al heb je 
misschien niet eens les van die 
persoon. Je snapt het pas als 
het duidelijk is. Snap je? 



Plastic troep moet je natuurlijk 
nooit op straat gooien. Daar 
hebben andere mensen en 
dieren last van. Op Huizermaat 
zijn we al een tijd bezig met 
circulaire economie. We zetten 
ons in voor een betere toekomst 
voor jullie, 
voor jullie kinderen,  
voor jullie kleinkinderen,  
voor jullie achterkleinkinderen,  
voor jullie achter-achterkleinkinderen, ...

 ECONOMIE  CIRCULAIRE 

BIJ ONS WORD JE EEN ECHTE WERELDBURGER!
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Er is ook een leerlingenraad die 
barst van de ideeën en actief 
bezig is met het thema 
‘duurzaamheid’. Met elkaar 
proberen we de ‘sustainable 
goals’ van de Verenigde Naties 
toe te passen in de school. Zodat 
je ook een vega-broodje kunt 
kopen tijdens je pauze.

Op Huizermaat vinden we het 
belangrijk dat je je, naast je 
schoolwerk, ook bezighoudt met 
de samenleving. Bij ons word je 
een echte wereldburger!



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -
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 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -

Jazeker! Vanaf klas 1 kun je je al aanmelden voor 
U-Talent. Op de Universiteit van Utrecht houd je 
je bezig met bijvoorbeeld de bedreigingen van het 
tropisch regenwoud. Of je kunt meedoen aan First 
Lego League om misschien wel in de regiofinale 
van First Lego League de FLL bokaal te winnen. 
Je kunt je als meisje ook aansluiten bij de 
U-Talent Girls Club WIN als je enthousiast wordt 
van wiskunde, informatica en natuurkunde.  

                                                    OP 
HUIZERMAAT

 TECHNIEK HELEMAAL 
 JOUW DING? 
Word jij helemaal happy van programmeren, 
robotica en allerlei technische snufjes?
Komt dat even goed uit! Deze vakken kun je 
volgen in het masterclassprogramma én op
het Technasium.

 ECHT?? NAAR DE 
 UNIVERSITEIT IN KLAS 1? 

 HIGHLIGHTS 



Zing je de sterren van de hemel en dans of 
acteer je ook zo graag? Bij ons volg je dans- 
en acteerlessen en de musicals en het Open 
Podium van Huizermaat zijn wereldberoemd 
(nou ja, in Huizen en omgeving dan hè). 

 LAAT JE TALENTEN 
 ZIEN EN HOREN. 
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Wij willen graag dat je een wereldburger wordt.
Daarom kun je in de bovenbouw mee op reis. Wij hebben 
een uitwisselingsprogramma met landen als Spanje, 
Denemarken, Hongarije en Duitsland. Tijdens projectweken 
bezoek je de Ardennen, Berlijn, Lissabon, Londen of Rome.

 ONTDEK EUROPA! 

Je bent gek op sporten en eigenlijk vind je twee of drie 
uur sport per week te weinig. Wij vinden sporten en 
bewegen óók belangrijk. Daarom kun je kiezen voor extra 
sport binnen het 4U- en het masterclassprogramma.

 OOK ZO DOL OP SPORTEN? 



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -
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 ONZE 
 SCHOOL 

Onze school is heeeeeel licht; 

we hebben stoere bruggen die 

de ene kant van de school met 

de andere kant verbinden. Onze 

leslokalen zijn lekker ruim, we 

hebben een supermooie science-

afdeling en kunstvleugel en in 

de mediatheek kun je rustig 

werken met je chromebook of de 

vaste computers. De gymzalen 

zijn een deel van de school 

en de atletiekbaan is lekker 

dichtbij. Tussen de lessen door 

kun je chillen en studeren op 

verschillende leerplekken en in de 

aula. Je kunt onze school goed en 

veilig bereiken, ook met de bus.

Én…….. (tromgeroffel):

We hebben een  spiksplinternieuw 
 Technasiumlokaal  met een 

fantastische presentatieruimte 

met kleurrijke tribunes, een 

praktijkruimte met o.a. nieuwe 

werkbanken en een grote 

soldeertafel en een expressieruimte 

met hoge groepstafels waaraan je 

met elkaar bouwtekeningen maakt, 

maquettes bedenkt en lekker kunt 

sparren over dé perfecte oplossing 

voor de opdrachtgever.

 SPIKSPLINTERNIEUW 

 TECHNASIUMLOKAAL! 



Hoe overleef jijHoe overleef jij  je huiswerk  je huiswerk
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  IN DE BRUGKLAS?  

 AGENDA 

 LEREN KUN JE LEREN 

 KAMER 
 BRUGKLASPROOF? 

Plannen, plannen en plannen. Zei ik 
al plannen? Zo houd je het overzicht 
over leerwerk, maakwerk en geplande 
(daar is-ie weer) toetsen. Die agenda 
heb je dus echt nodig. En zet er ook in 
wanneer je gaat voetballen, hockeyen, 
paardrijden of whatever. Zo wissel je 
je rust- en ontspanningsmomenten af 
met alle to do’s voor school.

En soms heb je wél even hulp nodig. 
Dat maakt helemaal niet uit want 
de hulptroepen zijn nabij. In de 
mentorlessen krijgt ‘leren leren’ veel 
aandacht. Kom je er bij een vak niet 
helemaal uit, dan kun je ook altijd bij 
je vakdocent terecht. En wanneer je 
weet wat je niet weet, helpen we je 
tijdens de studieles.

Maak je kamer brugklasproof en creëer 
je eigen vaste plek waar je rustig je 
huiswerk kunt leren en maken. Heb je 
een bureau in je slaapkamer? Prima 
plek om woordjes te stampen, formules 
te leren en leuke oplossingen voor een 
lastig vraagstuk te bedenken. Wanneer 
je ook nog een goede stoel hebt én 
voldoende daglicht, maakt niemand je 
wat. Kom maar op met dat huiswerk!



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -
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ERVARINGS-
DESKUNDIGEN 

AAN HET
WOORD:

 ALS NIEUWELING 

 IN DE BRUGKLAS 
WAT NU?

Wat vond je het meest spannend toen je de 
eerste dag op Huizermaat kwam?
Amber: Ik was een beetje bang te verdwalen 
maar dat gebeurde gelukkig niet.
Koen: Ik vond het niet zo spannend.
Emma: Of ik wel goed bij mijn kluisje kon komen.
Robin: Dat ik nog niet iedereen kende van mijn 
nieuwe klas.
Julian: Het was fijn dat we tijdens de 
kennismakingsmiddag elkaar en de mentor al 
hadden gezien. Daardoor was ik de eerste dag 
niet zenuwachtig.

Wat vind je fijn op Huizermaat?
Max: Ik kan hier zijn wie ik ben en dat voelt fijn.
Younes: Ik vind het heel fijn dat we twee 
mentoren hebben.
Sophie: Je voelt je meteen thuis hier.
Julian: Ik ben meestal op tijd uit en kan, naast 
mijn huiswerk ook nog lekker sporten.
Emma: Er is een hele fijne sfeer, je voelt je snel 
op je gemak.
Koen: Dat het gebouw lekker licht en kleurrijk is.
Gijs: Het nieuwe Technasiumlokaal is echt vet!

Omschrijf Huizermaat in één woord.
Tess: Gezellig!
Koen: Lekker licht (eigenlijk twee woorden maar 
we keuren het goed)
Younes: TOP!!!
Julian: Fijn
Amber: Sociaal
Robin: Leuk
Emma: Kleurrijk

Wat vind je de grootste verandering ten 
opzichte van de basisschool?
Lotte: We hebben nu een aula waar we ook af
en toe kunnen chillen.
Bram: Je moet ieder lesuur naar een ander 
lokaal.
Sophie: Meer boeken en huiswerk.
Koen: Je krijgt hier meer uitleg waardoor ik het 
beter snap en daardoor sneller aan de slag kan.
Emma: Ik moet nu langer fietsen maar we zijn 
met best veel uit Eemnes. Dus dat is ook wel 
gezellig.
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We stelden Fleur, Niels en Elisabeth alvast
wat kritische vragen:

DEZE MENTOR

JOUW MENTOR
 ZOU VOLGEND JAAR ZÓMAAR EENS 

 KUNNEN WORDEN IN KLAS 1: 

WAT DOET EEN MENTOR EIGENLIJK?
Niels: Tijdens de mentorlessen leer 
je vaardigheden om de lessen goed 
te kunnen volgen, zoals onderzoeken, 
plannen, samenwerken en samenvatten. 
En we praten met elkaar over hoe we 
met elkaar omgaan in de klas. Maar ook 
wat je wel en niet deelt op social media. 
Er zijn altijd twee mentoren in één klas.

KUNNEN JULLIE IETS VERTELLEN 
OVER ‘LEREN LEREN’?
Niels: We vertellen bijvoorbeeld over 
de werking van de hersen en dat veel 
herhalen veel beter werkt dan alles in 
één keer willen leren. Je leert hoe je op 
een leuke manier woordjes of stukken 
tekst kunt leren. Het ‘leren leren’ 
betekent ook ‘van elkaar leren’. Je zit in 
tafelgroepjes van vier en zo kun je met 
en van elkaar leren.

BELT OF MAILT DE MENTOR WEL EENS 
MET MIJN OUDERS?
Fleur: We blijven continu in gesprek 
met elkaar (jij, je mentor en je ouders) 
over jouw leerproces en daarbij 
behorende vaardigheden. Jij kunt altijd 
terecht bij één van je mentoren en 
je ouders kunnen op hun beurt altijd 
contact zoeken met de mentoren als ze 
vragen willen stellen.

WAT VIND JIJ SUPERBELANGRIJK ALS 
MENTOR?
Elisabeth: Een plezierige middelbare 
schooltijd is superbelangrijk. We willen 
graag dat je met plezier naar school 
komt en dat je je er thuis voelt. En dat 
je weet dat je altijd bij ons als mentoren 
kunt aankloppen, voor wat dan ook!

EN WAAR PRATEN WE OVER TIJDENS 
DE MENTORLESSEN?
Fleur: We stellen vragen als: Waar ben jij 
goed in, wat vind jij nog lastig, wat wil je 
graag leren of verder ontwikkelen en hoe 
maak je dat concreet voor jezelf. En daar 
volgen bijna altijd mooie gesprekjes uit.

Fleur
Elisabeth

Niels



 -  K O M  J E  O O K ?  -  M A G A Z I N E  H U I Z E R M A A T  -
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‘‘ Wanneer je in de brugklas komt, is het een nieuwe wereld 
die je nog helemaal mag gaan ontdekken. Met leuke en minder 
leuke kanten, met gekke dingen en mooie excursies of reizen.
En voor je het weet, zul je merken dat je er helemaal thuishoort. 
Dat is het leuke aan de middelbare school.’’

‘‘ Het fijne aan Huizermaat is dat iedereen openstaat voor
je mening. Bijvoorbeeld tijdens de rondetafelgesprekken.
Er wordt ook echt goed naar je geluisterd. ’’

‘‘ Je mag fouten maken en het is oké als je om hulp vraagt.
Je mentoren zijn er voor je. Door je hele schoolcarrière heen.’’

‘‘ We worden door school gestimuleerd om kritisch na te denken. 
Daarmee ontwikkel je je persoonlijkheid en ook je blik op de wereld. ’’

 HOE KIJKEN ZÍJ TERUG OP HUN 
 BEGINTIJD OP HUIZERMAAT? 

 ALS BRUGKLASSER KIJK JE (SOMS LETTERLIJK)  

 HUIZENHOOG OP NAAR DE BOVENBOUWLEERLINGEN  

‘‘ Er worden je hier kansen geboden, je krijgt alle ruimte om te 
ontwikkelen en je wordt op de best mogelijke manier ondersteund.’’

‘‘ Huizermaat is een hele sociale school. Er is altijd wel 
iemand die jou wil helpen als je daarom vraagt.’’



JE BREIN

Naam   

E-mailadres   

Basisschool   

Groep           Het goede antwoord is    

VUL IN EN WIN! 

Vul de bon volledig in, lever deze in op de Open Dag en maak kans op een geweldige prijs.

 JA, IK WIL  
 DIE PRIJS! 

10 kinderen kiezen allemaal 1 bolletje ijs. Er worden 
4 bolletjes vanille ijs, 3 bolletjes chocolade ijs, 2 bolletjes 
limoen ijs en 1 bolletje mango ijs gekozen. Ieder ijsje krijgt 
1 versiering. Er worden 4 paraplu’s, 3 kersen, 2 wafels en 
1 chocoladedip gekozen. Alle ijsjes zijn verschillend.
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Welke combinatie

is niet gekozen?

tip: begin bij de parapluutjes!

 A  CHOCOLADE MET KERS 

 D  LIMOEN MET WAFEL 

 B  MANGO MET PARAPLU 

 E  VANILLE MET CHOCOLADEDIP 

 C  VANILLE MET PARAPLU  

Vanille

Chocolade

Mango

Limoen

KRAAK
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We zien je op Huizermaat!

GELUKKIG
LEREN
ONTWIKKELEN


