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VOORWOORD
Deze map bevat zinvolle en uitdagende activiteiten rond het thema
tandverzorging, die aansluiten bij het verhaal van Cas en Kato.
Voor een gezonde mond en gezonde tanden zijn er drie belangrijke aandachtspunten:
•
•

•

Eet gezond
Poets ’s morgens voor je naar school gaat en ’s avonds voor je
gaat slapen je tanden en laat je mama of papa nog eens napoetsen.
Ga regelmatig naar de tandarts. (twee keer per jaar)

Praktisch
• Elke activiteit bevat een duidelijke beschrijving van het
benodigde materiaal en de werkwijze.
• De activiteiten werden opgesteld volgens de decretale ontwikkelingsdoelen. De nummering werd bijgevoegd zodat je deze
makkelijk kan terug vinden.
• Bij elke activiteit wordt gewerkt met eenvoudige materialen
die in elke klas of school aanwezig zijn.
• Bij elke activiteit horen afbeeldingen (tenzij anders aangegeven) die je achteraan in de map vindt bij ‘Doe het zelf’.
Veel plezier met Cas en Kato!

2
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ACTIVITEITEN
benodigdheden - werkwijze - ontwikkelingsdoelen
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zie pg 24 - 25 memoryspel
Benodigdheden:

WISKUNDIGE SPELLETJES

1. Memory

•
•
•
•
•

kaartjes met afbeeldingen van het spel
kopieermachine
kleurgerei
schaar
lamineertoestel

Voorbereiding:
•

Kopieer alle kaartjes één keer zodat je alle kaartjes dubbel hebt.

•

Kleur de afbeeldingen op de kaartjes, telkens per twee identiek.

•

Breng op de achterkant van elk kaartje een gekleurde stip aan: de ene helft van de
kaartjes krijgt op de achterkant bv. een rode stip, de andere helft krijgt bv. een groene
stip, zo kunnen de kaartjes gemakkelijk bij elkaar gezocht worden tijdens het spel.

•

Knip alle kaartjes uit en lamineer ze.

Werkwijze:
•

Dit spel speel je met twee kleuters.

•

Leg de kaartjes met de afbeelding naar beneden op tafel, de gekleurde stippen zijn
zichtbaar.

•

De kleuters mogen om de beurt twee kaartjes omdraaien, telkens met twee verschillende stippen, bv. een kaartje met een rode stip en een kaartje met een groene stip.

•

De kleuter die aan de beurt is, draait de kaartjes om en zoekt twee identieke kaartjes,
bv. twee tandenborstels.

•

Als de kleuter twee dezelfde kaartjes vindt, mag het die bij zich houden en krijgt het
een extra beurt.

•

Als de kleuter geen identiek paar vindt, dan worden de kaartjes teruggelegd met de
gekleurde stip naar boven. De volgende speler is dan aan de beurt.

•

Het spel wordt gespeeld tot alle kaartjes op zijn.

Tip
•

Praat met de kleuters over de afbeeldingen.
Wie of wat staat er op het kaartje? Is dit gezond of ongezond voedsel? Wat doe je
met een tandenborstel? Hoe vaak per dag moet je je tanden poetsen?... Hierdoor
herhaal je de boodschap. van het verhaal.

ONTWIKKELINGSDOELEN
• Lichamelijke opvoeding: motorische competenties
1.33 De kleuters tonen in het handelend omgaan met betekenisinhouden een toenemend
begrijpen, toepassen en verwoorden van: spelideeën van kinderspelen, lichaams-, bewegings-,
ruimte- en tijdsbegrippen, facetten van fysische kennis, voorstellingen (fantasie), symbolen en
hun interpretatie, begrippen.

• Muzische vorming: beeld
1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten
door beeldelementen te herkennen.

4
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zie pg 26 - 32
Benodigdheden:

WISKUNDIGE SPELLETJES

2. De vlekjestand

•
•
•
•
•

Voorbereiding:

prenten van een tand met een gezichtje
kaartjes met afbeeldingen van
gezond en ongezond voedsel
2 afbeeldingen: lachende gezonde
tand, wenende zieke tand
2 lege schoenendozen
ondoorzichtig zakje om de afbeeldingen van de verschillende soorten
voedsel in te stoppen
kopieerapparaat
kleurgerei
schaar
snijmes
lamineertoestel
uitwisbare zwarte stift
doekje om de gelamineerde prenten
schoon te vegen

•

Kleur de kaartjes met de gezonde en ongezonde voedingsmiddelen,
de prenten met de afbeelding van een
tand mogen wit blijven.

•

Knip alle kaartjes uit, lamineer ze en stop
ze in het zakje.

•

Lamineer de prenten met een afbeelding
van een grote tand met een gezichtje.

•

Knip de afbeelding met de gezonde tand
en de afbeelding met de zieke tand uit en
kleef ze allebei apart op het deksel van een schoenendoos. De mond wordt daarna uitgesneden met een snijmes zodat een gat ontstaat in het deksel van de schoenendoos.

•

Leg de zwarte uitwisbare stift in het midden van de tafel: de kleuters kunnen de
stift om de beurt gebruiken.

•

Leg het doekje om de prent schoon te vegen bij de stift op tafel.

•
•
•
•
•
•
•

Werkwijze:
•

Dit spel speel je met drie of vier kleuters.

•

Zet de twee schoenendozen in het midden van de tafel.

•

In de doos met de zieke tand horen alleen afbeeldingen van ongezond voedsel.

•
•

In de doos met de gezonde tand horen alleen afbeeldingen van gezond voedsel.
Elke kleuter mag een prent kiezen met daarop een witte tand met een gezichtje.

•

Elke kleuter mag om de beurt een kaartje met een afbeelding van een voedingsmiddel uit de zak nemen.

•

Bespreek met de kleuters wat er op de afbeelding staat: is dat voedingsmiddel
gezond voor de tanden of niet?

•

De kleuter mag het kaartje in de juiste doos stoppen.

• Als de kleuter een kaartje heeft met een ongezond voedingsmiddel, mag de kleuter
een zwarte vlek op de prent van de tand tekenen: ongezond voedsel maakt de tanden
ziek, dan krijgt de tand vieze vlekjes.
•

Als alle kaartjes op zijn, kijken de kleuters naar elkaars afbeeldingen. Hoe witter de
tand, hoe gezonder.

•

Daarna mogen de kleuters hun tand weer schoonvegen met het doekje en kan het
spel opnieuw beginnen.

5
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•

Rond het gesprek af door nog een keer bewust te herhalen hoe je je tanden gezond kan
houden: gezonde voeding, twee keer poetsen
per dag en regelmatig naar de tandarts gaan
om te kijken of je tanden gezond zijn en of je
goed poetst.

Variatie:

zie pg 28
Extra benodigdheden:
•

rode en groene bol,
geknipt uit gekleurd papier

•

dobbelsteen

•

kopieer extra kaartjes met gezonde
en ongezonde voedingsmiddelen
zodat er voldoende kaartjes zijn om
het spel te spelen.

Om het bovenstaand spel in te leiden, kan je eerst
een variatie spelen met dezelfde kaartjes.

Werkwijze:
•

Dit spel kan je spelen met twee tot vier kleuters.

•

In het midden van de tafel liggen twee bollen: een rode bol en een groene bol.

•

Vergelijk de groene en rode bol met een verkeerslicht: bij groen is alles goed en
mag je doorgaan, bij rood is er iets niet goed en mag je niet doorgaan. Gezond voedsel is goed en hoort dus bij groen. Ongezond voedsel is niet goed en hoort bij rood.

•

Gebruik voor dit spel ook het zakje met de afbeeldingen van gezonde en ongezonde
voedingsmiddelen.

•

De kleuters gooien om de beurt met de dobbelsteen.

•

Als een kleuter bv. drie gooit, dan mag het drie afbeeldingen van voedingsmiddelen
uit het zakje halen.

•

De kleuter sorteert de afbeeldingen: een kaartje met gezond voedsel wordt op de
groene bol gelegd, een kaartje met ongezond voedsel wordt op de rode bol gelegd.

•

Spreek met de kleuters over voedsel: Wat eten ze graag? Wat drinken ze graag?
Wat smeren ze op hun boterham? Eten ze fruit? Welke groenten lusten ze? …

•

Het spel is gespeeld als alle afbeeldingen gebruikt zijn.

ONTWIKKELINGSDOELEN:
•

Nederlands: spreken
2.7 De kleuters kunnen in een gesprek op en eenvoudige maar relevante vraag
reageren of commentaar geven.

•

Nederlands: lezen
3.1 De kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen.

•

Muzische vorming: beeld
1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en
vergroten door beeldelementen te herkennen.

•

Wereldoriëntatie: gezondheidseducatie
1.9 De kleuters kunnen bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en
gewond zijn herkennen.
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zie pg 33 - 38
Benodigdheden:
•

LICHAMELIJKE OPVOEDING

1. Bewegingsspel
Voorbereiding
•

Kopieer de afbeeldingen zodat je ze dubbel hebt.

•

Je kan de afbeeldingen kleuren en lamineren, maar dat is niet echt noodzakelijk.

•

Plak de afbeeldingen op de muur, verspreid over de ruimte. Zorg dat je zelf
een dubbel hebt van alle afbeeldingen.

•
•
•
•
•
•
•

afbeeldingen van dingen die
gerelateerd zijn aan mondhygiëne
en mondgezondheid
kopieerapparaat
kleurgerei
schaar
lamineertoestel
plakband
cd-speler + cd met vrolijke muziek
grote ruimte, bv. een turnzaal

Werkwijze
•

Dit spel speel je met heel de klas in een vrij grote ruimte.

•

Aan de muur hangen op verschillende plaatsen afbeeldingen: tandarts, tandpasta,
tandenborstel, gezonde voeding, ongezonde voeding …

•

Als de muziek start, mogen de kleuters vrij bewegen door de ruimte.

•

Als de muziek stopt, neem je een afbeelding en je steekt die in de lucht.

•

De kleuters lopen naar dezelfde afbeelding die aan de muur hangt.

•

Vraag aan de kleuters of er op de afbeelding iets staat wat gezond is voor de tanden.
Als er iets gezonds wordt afgebeeld, steken de kleuters de duimpjes in de lucht. Is het iets
ongezonds, dan steken de kleuters de duimpjes naar beneden.

•

De muziek start opnieuw en de kleuters bewegen weer vrij door de ruimte.

•

Als de muziek stopt, steek dan een andere afbeelding in de lucht en het spel wordt herhaald.

•

Stel vragen over de boodschap van het verhaal, bv. bij de afbeelding van:
- de tandarts: hoe vaak per jaar moet je naar de tandarts?
- de tandenborstel: wanneer en hoe vaak moet je je tanden poetsen?
- frisdrank: wat drink je het best als je dorst hebt? Waarom?
- Cas en Kato: wat dronken Cas en Kato toen ze dorst hadden? Hoe poetsten zij hun tanden?

Variatie:
•

Breng twee cirkels aan op de grond: één cirkel maak je met een groen touw, de andere met
een rood touw: maak de cirkels groot genoeg zodat alle kleuters in de cirkel kunnen staan.

•

Als de muziek start, mogen de kleuters vrij bewegen door de ruimte.

•

Als de muziek stopt, steek je een afbeelding omhoog.

7
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•

Als de afbeelding gezond is voor de tanden, gaan de kleuters in de groene cirkel staan.
Is de afbeelding slecht voor de tanden, dan gaan ze in de rode cirkel staan.

•

Herhaal telkens de boodschap uit het verhaal:

Waarom moet je regelmatig naar de tandarts?
- Hij controleert of je tanden gezond zijn en of je goed poetst.
Wanneer kan je best je tanden poetsen?
- ’s Morgens voor je naar school gaat en ’s avonds voor het slapen gaan.
Wat drink je het best als je dorst hebt?
- Water.
•

De muziek start opnieuw en de kleuters bewegen weer vrij door de ruimte.

ONTWIKKELINGSDOELEN:
•

Motorische competenties: lichaam- en bewegingsbeheersing
1.6 De kleuters kunnen met een eenvoudig bewegingsantwoord snel reageren op
auditieve, visuele en tactiele signalen.

•

Motorische competenties: bewegingsantwoorden:
1.32 De kleuters kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels.

•

Muzische vorming: beeld
1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en
vergroten door beeldelementen te herkennen.

•

Muzische vorming: beweging
4.1 De kleuters kunnen spontaan meebewegen op muziek.

8
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zie pg 39 - 40
Benodigdheden:
•

ondersteunende prenten

MUZISCHE VORMING

1. Poetsliedje
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Voorbereiding
•

Hang de prenten op in de klas (bv. in de zithoek) zodat ze voor alle kleuters goed zichtbaar zijn.

Werkwijze
•

Gebruik de ondersteunende prenten om het lied aan te leren.

•

Stel vragen bij de prenten. Weten de kleuters nog wat ze eerst moeten poetsen? Wat komt er
daarna? Wat moeten ze als laatste poetsen? Buitenkant, binnenkant en bovenop de tanden.

ONTWIKKELINGSDOELEN:
•

Muzische vorming: muziek
2.3 De kleuters kunnen signalen, functie en sfeer van beluisterde muziek of liedje
ervaren en herkennen, en alleen of in groep reproduceren.
2.4 De kleuters kunnen een toenemende stembeheersing ontwikkelen.

10
64
02_ACTIVITEITENMAP.indd 10

20/12/13 11:13

zie pg 41
Benodigdheden:
•

MUZISCHE VORMING

2. Schilderen
met de tandenborstel

•
•
•
•
•

afbeeldingen van een grote
tand
kopieerapparaat
fel gekleurd of donker papier
witte verf
schaaltjes
oude tandenborstels

Voorbereiding
•

Kopieer de afbeelding van de grote tand op felgekleurd of donker papier. De tekening van de
tand moet nog duidelijk zichtbaar zijn en de witte verf moet contrasteren met de kleur van
het papier, bv. rood, felblauw, felgroen …

•

Geef elke kleuter een afbeelding van de grote tand, een schaaltje met witte verf en een oude
tandenborstel.

Werkwijze
•

Leg uit dat de witte verf tandpasta voorstelt en dat de kleuters de grote tand helemaal mogen
poetsen zodat hij mooi wit wordt.

•

De bedoeling is dat de kleuters de tand in alle hoekjes ‘poetsen’, net zoals in hun eigen mond.
Als elk hoekje van de tand wit is, hebben ze alles goed ‘gepoetst’ en zijn ze klaar.

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Muzische vorming: beeld
1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren.

•

Muzische vorming: beeld
1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en
de ontdekking van beeldelementen verwoorden.

•

Lichamelijke opvoeding: klein-motorische vaardigheden
1.28 De kleuters tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden
van klein-motorische vaardigheden.

11
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zie pg 42
Benodigdheden:
•

MUZISCHE VORMING

3. De supertandenborstel
Duiding
Bedoeling is dat de kleuters deze reuzentandenborstel in de badkamer zetten of op de plaats waar ze
hun tanden poetsen. Zo zien ze telkens de tandenborstel staan. De tandenborstel herinnert hen eraan dat
ze tweemaal per dag hun tanden moeten poetsen.

•
•
•
•
•
•
•
•

voor elke kleuter een kartonnen koker (bv. van een rol
keukenpapier)
voor elke kleuter een wit
blad papier (A4-formaat)
potlood of stift
scharen
verf
kwasten
dikke zwarte stift
nietmachine
eventueel een gaatjestang
met touwtje

Voorbereiding
•

Knip met een schaar een gleuf van ongeveer 10 cm in de koker.

•

Vouw het witte blad dubbel in de lengte en knip het in de lengte door. Zo krijg je twee
dezelfde lange stroken.

•

Trek met een potlood of stift in de lengte een horizontale lijn, ongeveer 4cm van de rand
(ongeveer de breedte van een meetlat). Dit is de lijn die aangeeft tot waar de kleuters
mogen knippen.

Werkwijze
•

Geef elke kleuter een koker en twee stroken papier.

•

Laat elke kleuter zijn of haar koker schilderen in één of meerdere kleuren. De koker is
de steel van de tandenborstel, dus die mag er leuk uitzien.

•

Zet de kokers weg om te drogen.

•

Ondertussen kunnen de kleuters met de witte stroken papier de haren van de tandenborstel maken.

•

Laat de kleuters elke strook inknippen tot aan de lijn die je getekend hebt.

•

Leg beide ingeknipte stroken papier op elkaar en vouw de stroken in drie gelijke delen,
knip de vouwen door.

•

Als de koker droog is, schuif je de gevouwen stroken in de gleuf van de koker en je trekt
de ‘haren’ lichtjes open.

•

Je kan de ‘haren’ extra vastmaken. Trek de helft van de blaadjes in de koker naar links
en de andere helft naar rechts en niet ze vast aan de koker. Zo blijven de ‘haren’ mooier
rechtop staan.

•

Schrijf met een dikke zwarte stift op de koker: ‘Ik poets mijn tanden 2 x per dag’.

•

Maak eventueel een gaatje aan het uiteinde van de koker.

•

Rijg een touwtje door het gaatje zodat de reuzentandenborstel ook opgehangen kan worden.

12
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Variatie
•

Voor het knippen van de ‘haren’ kan je een voorgetekend blad gebruiken waarbij de
kleuters op de lijntjes moeten knippen. Je kan de kleuters ook vrij strookjes laten knippen zodat ze zelf de breedte van de ‘haren’ kunnen kiezen.

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Muzische vorming: beeld
1.4 De kleuters kunnen verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en
samen gebruiken om tot beeldend werk te komen.

•

Muzische vorming: attitudes
6.5 De kleuters kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de
zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

•

Lichamelijke opvoeding: klein-motorische vaardigheden
1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van voorwerpen.
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zie pg 28 en pg 43
Benodigdheden:
•

MUZISCHE VORMING
•

4. Een mondje gezond
of ongezond?
Duiding
Tijdens deze muzische activiteit sorteren de kleuters gezonde en ongezonde voedingsmiddelen.
Belangrijk is dat je tijdens de activiteit praat met de
kleuters over de afgebeelde voedingsmiddelen. Stel
daarbij gerichte vragen. Wat zie je op de prent? Is dat
gezond voor de tanden? Vind je dat lekker? Eet je dat
thuis ook wel eens? Wat eten Cas en Kato?

•
•
•
•

prent met afbeeldingen van
gezonde en ongezonde voedingsmiddelen
prent met afbeelding van
twee kleuters met lachend en
wenend gezicht
kopieermachine
kleurgerei
scharen voor de kleuters
lijm

Voorbereiding
•

Vergroot de prent met de twee kleuters op A3-formaat. Kopieer voor elke kleuter een prent.

Werkwijze
•

De kleuters mogen alle afbeeldingen inkleuren.

•

Daarna knippen de kleuters de afbeeldingen van gezonde en ongezonde voedingsmiddelen uit.

•

Laat de kleuters de gezonde en ongezonde voedingsmiddelen sorteren.

•

De afbeeldingen van gezonde voedingsmiddelen worden in de lachende mond gekleefd,
die van ongezonde voedingsmiddelen worden in de wenende mond gekleefd.

ONTWIKKELINGSDOELEN:
•

Muzische vorming: beeld
1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak ritme, vorm en versiering onderscheiden en
de ontdekking van beeldelementen verwoorden.

•

Nederlands: spreken
2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis,
inhoud, bedoeling, mening in concrete situaties.

•

Nederlands: spreken
2.11 De kleuters kunnen hanteren bij het realiseren van de hierboven genoemde
ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk standaard-Nederlands ondersteund door
volwassenen.

14
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zie pg 44 - 45
Benodigdheden:
•

verschillende soorten fruit

•

snijplankjes

•

tafelmessen

•

verschillende kommetjes
om het fruit in te sorteren

•

een bordje voor elke kleuter

Voorbereiding

•

plasticfolie

Vraag aan de kleuters of ze nog weten welk
dessert de papa van Cas maakte. Vertel dat
de kleuters geen fruitsla, maar fruitsnoetjes
mogen maken en dat ze straks hun snoetje
mogen opeten.

•

afbeeldingen van fruitsnoetjes

•

kleurgerei

•

eventueel lamineertoestel

MUZISCHE VORMING

5. Kookactiviteit:
fruitsnoetjes

Werkwijze
•

Deze activiteit kan je doen met vier kleuters.

•

Laat alle kleuters op voorhand hun handen wassen.

•

Geef elke kleuter een snijplankje en een mes (niet te scherp!).

•

De kleuters mogen zelf het fruit schillen als ze dat kunnen: bv. mandarijnen, bananen…
Schil zelf de appels, peren… Verwijder het klokhuis en de pitten indien nodig.

•

Laat de kleuters zoveel mogelijk helpen en kies bij voorkeur fruit dat ze zelf gemakkelijk kunnen snijden. Indien nodig kan je zelf partjes snijden van hard fruit.

•

Het fruit dat in stukjes verdeeld is, wordt per soort gesorteerd in een potje, bv. een potje
voor bananenschijfjes, een potje voor mandarijnpartjes …

•

Als iedereen wat fruit gesneden heeft, krijgen alle kleuters een bord. Hierop mogen ze
zelf een fruitsnoetje maken. Dat kunnen ze doen aan de hand van de prenten, maar ze
mogen ook zelf iets bedenken.

•

Als het fruitsnoetje klaar is, dek je de borden af met de plasticfolie.

•

De andere kleuters komen in groepjes hun fruitsnoetje maken en snijden telkens een
beetje fruit bij.

•

Als iedereen een fruitsnoetje heeft, kun je het fruit samen gezellig opeten.

Tip
•

Als je fruit gebruikt dat weg kan rollen (bv. aardbei, druif…) kun je het fruit in twee
snijden. Leg het met de platte kant op het bord.

Voorbeelden
•

een halve druif = neus, appelsienschijfjes = ogen of mond, schijfjes banaan = mond of
kapsel, appelschijfjes/reepjes =haren, mandarijnschijfjes = oogjes of oren, appelschijfjes
= oren, druifjes = ogen, schijfje meloen = mond of neus, kiwi = ogen…

15
02_ACTIVITEITENMAP.indd 15

69
20/12/13 11:13

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Muzische vorming: beeld
1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en
experimenteren.

•

Muzische vorming: beeld
1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en
plezier scheppen in het zoeken en vinden.

•

Nederlands: lezen
3.1 De kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen.

16
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zie pg 46 - 48
Benodigdheden:

TAAL

1. Logische volgorde
van het verhaal

•

kaartjes met fragmenten
uit het verhaal

•

kleurpotloden

•

schaar

•

lamineertoestel

Duiding
Bedoeling is dat de kleuters het verhaal kunnen reconstrueren door de prenten in de juiste
volgorde te leggen. Door de kleuters over het verhaal te laten praten, wordt de boodschap
telkens opnieuw herhaald en wordt het verhaalbegrip gestimuleerd.

Voorbereiding
•

Kleur de kaarten met de fragmenten uit het verhaal. Doe dit zo natuurgetrouw mogelijk
zodat de kleuters de afbeeldingen makkelijk herkennen. Raadpleeg de vertelplaten.

•

Knip de kaarten op maat en lamineer ze.

Werkwijze
•

Deze oefening kun je doen met twee kleuters.

•

Leg de kaarten door elkaar op tafel met de afbeelding naar boven.

•

Vraag aan de kleuters of ze nog weten hoe het verhaal begon. Hoe heten de twee kindjes
waar het verhaal over gaat? Wat komt Kato doen bij Cas? Zo kan je de eerste prent uitzoeken en op tafel leggen.

•

Daarna gaan de kleuters op zoek naar de tweede prent. Als ze die niet vinden, kan je
vragen stellen. Wat krijgen Cas en Kato te eten? Heeft papa iets speciaals klaargemaakt?

•

Ga zo verder tot alle prenten in de juiste volgorde liggen.

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Nederlands: spreken
2.1 De kleuters kunnen een voor hen bestemde mededeling en/of een verhaal zo (her)
formuleren, dat de inhoud ervan herkenbaar overkomt.

•

Nederlands: lezen
3.1 De kleuters kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen.

•

Nederlands: schrijven
4.1 De kleuters kunnen een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel
materiaal.

17
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zie pg 28
Benodigdheden:
•

TAAL

2. Schermspel

kaartjes met afbeeldingen
van gezonde en ongezonde
voedingsmiddelen.
Indien nodig kan je de kaartjes
vergroten met een kopieermachine.

Voorbereiding
Als je hiervoor de kaartjes gebruikt van gezonde en ongezonde voedingsmiddelen die horen
bij de activiteit ‘De Vlekjestand’, dan heb je geen voorbereiding.

Werkwijze
•

Zet een scherm in het midden van de tafel. Aan elke kant van de tafel zit een kleuter, het
scherm staat tussen de twee kleuters.

•

Elke kleuter heeft een aantal kaartjes met afbeeldingen van gezonde en ongezonde voedings-middelen.

•

De ene kleuter legt een rij van vijf kaartjes met ongezonde voedingsmiddelen. De kleuter
beschrijft telkens wat er op het kaartje staat. De kaartjes worden in de leesrichting gelegd. Die kan je aangeven met een pijl.

•

De andere kleuter moet hetzelfde kaartje uit haar/zijn stapel zoeken en proberen om
dezelfde rij te leggen.

•

Dan nemen ze het scherm weg en kijken of ze dezelfde kaartjes gelegd hebben.

•

Daarna mag de andere kleuter een rij kaartjes met gezonde voedingsmiddelen leggen.

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Nederlands: luisteren
1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, ondersteund
door beeld en/of geluid, begrijpen.

•

Nederlands: spreken
2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of
een specifieke eigenschap.
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zie pg 49
Benodigdheden:
•

tandenborstel, tandpasta,
beker en handdoekje voor
iedere kleuter (de kleuters
kunnen hun eigen tandenborstel, tandpasta, beker en
handdoekje meebrengen)

•

badjes met water

•

koord of spandraad om in
de klas een waslijn te maken

TIPS VOOR DE KLAS

1. Samen poetsen met
gebruik van de poetskalender
Voorbereiding
•

Licht de ouders op voorhand in over deze poetsactiviteit. Vertel dat de kleuters deze week hun
tanden ‘s morgens in de klas mogen poetsen.

•

één of twee bakken waar
alle bekers met tandpasta
en tandenborstel in kunnen

•

Vul per tafel een badje met wat water.

•

poetskalender

•

Maak in de klas een waslijn om de handdoekjes
op te hangen zodat ze kunnen drogen.

•

kleurgerei

•

Kopieer de poetskalender voor elke kleuter.

Gebruik van de poetskalender
•

Door de poetskalender een week lang in de klas te gebruiken, leer je de kleuters een
goede gewoonte aan: je tanden poetsen doe je tweemaal per dag, ’s morgens voor je naar
school komt en ’s avonds voor je gaat slapen.

•

De poetskalender heeft per dag twee vakjes: de zon staat voor ‘s morgens poetsen,
de maan voor ‘s avonds poetsen. Na het poetsen in de klas mag telkens de zon ingekleurd
worden. Als de kleuters de avond voordien hun tanden ook gepoetst hebben voor het
slapen gaan, mogen ze de maan van de vorige dag ook inkleuren.

•

Door de vakjes van de poetskalender te kleuren, worden de poetsgewoontes van de kleuters in kaart gebracht en leren ze bewuster omgaan met een goede mondhygiëne.

ONTWIKKELINGSDOELEN

19
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•

Wereldoriëntatie: gezondheidseducatie
1.11 De kleuters tonen goede gewoonten in hun dagelijkse hygiëne.

•

Nederlands: lezen
3.2 De kleuters kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband
met concrete activiteiten begrijpen.
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Werkwijze
•

Alle kleuters staan rond een tafel.

•

Deel alle bekers met tandenborstel en tandpasta uit.

•

Vul de bekers met een beetje water zodat de kleuters na het poetsen hun mond kunnen
spoelen.

•

Alle kleuters mogen een beetje tandpasta op hun tandenborstel doen.

•

De kleuters poetsen hun tanden zoals in het verhaal.
- Eerst poetsen ze de buitenkant van de tanden (begin bovenaan en achteraan in de
mond, ga naar de voorste tanden en naar de andere kant achteraan in de mond,
doe hetzelfde onderaan).
- Dan poetsen ze de binnenkant op dezelfde manier.
- Daarna poetsen ze bovenop de tanden, ook op dezelfde manier.

•

De kleuters mogen hun mond spoelen met wat water. Laat ze alles uitspuwen in het
badje dat op de tafel staat.

•

Elke kleuter mag op zijn of haar poetskalender het zonnetje inkleuren.

Tip
•

Als je in de klas beschikt over een lange wastafel, kan je die gebruiken i.p.v. het bakje
met water. Vooral het spoelen is dan makkelijker.

•

Indien nodig kan je het poetsen ook in groepjes doen.

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Lichamelijke opvoeding: klein-motorische vaardigheden
1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van
voorwerpen.

• Wereldoriëntatie: gezondheidseducatie
1.11 De kleuters tonen goede gewoonten in hun dagelijkse hygiëne.
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Benodigdheden:
•

TIPS VOOR DE KLAS

2. Tandartspraktijk in de klas
Voorbereiding
•

Maak een hoek vrij in de klas die je inricht als
‘tandartspraktijk’.

•

Leg een wit laken over de stoel.

•

Vul een bakje met tandartsmateriaal.

•

Maak duidelijke afspraken met de kleuters:
- maximum drie of vier kleuters in de tandartshoek
- mondspiegeltje en handschoenen mogen niet in
de mond omwille van hygiënische redenen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

stoel, bv. een tuinstoel waarvan je de rugleuning kan verstellen
wit laken
mondspiegeltje
spiegel
latex handschoenen
mondmasker
witte schort of oud wit hemd
zaklamp (liefst eentje voor
op het voorhoofd)
een paar stoeltjes als ‘wachtzaal’
eventueel andere spullen om
de hoek aantrekkelijker te
maken (zie tips)

Werkwijze
•

Bezoek met de kleuters de tandartshoek en geef spelimpulsen door de volgende vragen
te stellen.
- Moet je naar de tandarts bellen als je op bezoek wil komen?
- Hoe onthoudt de tandarts welke afspraken hij gemaakt heeft?
Zou hij dat in een boek schrijven?
- Hoe weet je wanneer je nog eens op bezoek mag gaan bij de tandarts?
Schrijft hij dat voor jou op een kaartje?
- Waar zitten de mensen als ze nog niet bij de tandarts binnen kunnen?
- Wat voor kleding draagt de tandarts? Zien jullie ook zo’n schort in ons hoekje?
- Welke kleuter wil eens op de grote tandartsstoel liggen?
- Wat doet de tandarts? Wie wil even tandarts zijn?
- Waarvoor dient de zaklamp?
- Moet je betalen als de tandarts klaar is? Krijg je dan een briefje? Kunnen we er een
stempel opzetten?

Tip
•

Maak het hoekje zo aantrekkelijk mogelijk zodat het rollenspel optimaal bevorderd
wordt. Je kunt een aantal leuke spullen voorzien:
- tijdschriften die je in de ‘wachtzaal’ legt
- agenda of leeg schrift waarin de tandarts zijn afspraken kan schrijven
- ‘geld’ om de tandarts te betalen

21
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- briefjes waarop de tandarts iets kan schrijven + eventueel een stempel zodat de tandarts zijn briefjes kan afstempelen.
- rekenmachine, telefoon…
•

Hang een prent uit het verhaal in de tandartshoek.

•

Neem deel aan het rollenspel. Dat vinden de kleuters heel leuk en op die manier kan je
hun spel nog intenser begeleiden en stimuleren.

•

Bezoek indien mogelijk een tandartspraktijk in de buurt en vraag de tandarts of hij
of zij bereid is om uitleg aan de kleuters te geven.

ONTWIKKELINGSDOELEN
•

Muzische vorming: drama
3.1 De kleuters kunnen eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens, handelingen verwoorden.

•

Muzische vorming: drama
3.2 De kleuters kunnen zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze
uitbeelden.

•

Wereldoriëntatie: maatschappij
4.1 Sociaal-economische verschijnselen: de kleuters kunnen beroepen en bezigheden
van volwassenen die ze kennen, op een eenvoudige wijze beschrijven.
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DOE HET ZELF
prenten om te gebruiken bij de activiteiten
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Wiskundige spelletjes: memory
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Wiskundige spelletjes: memory
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Uitknippen

26
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Wiskundige spelletjes: de vlekjestand (gezonde tand om op een schoenendoos te kleven)
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Uitknippen

27

Wiskundige spelletjes: de vlekjestand (zieke tand om op een schoenendoos te kleven)
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Wiskundige spelletjes: de vlekjestand: gezonde en ongezonde voeding
20/12/13 11:14

29
02_ACTIVITEITENMAP.indd 29

Wiskundige spelletjes: de vlekjestand: prent voor de kleuters
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Wiskundige spelletjes: de vlekjestand: prent voor de kleuters
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Wiskundige spelletjes: de vlekjestand: prent voor de kleuters
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Wiskundige spelletjes: de vlekjestand: prent voor de kleuters
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Lichamelijke opvoeding: bewegingsspel
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Lichamelijke opvoeding: bewegingsspel
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Lichamelijke opvoeding: bewegingsspel
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Lichamelijke opvoeding: bewegingsspel
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Lichamelijke opvoeding: bewegingsspel
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Lichamelijke opvoeding: bewegingsspel
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Muzische vorming: poetsliedje: ondersteunende prenten
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Muzische vorming: poetsliedje: ondersteunende prenten
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Muzische vorming: schilderen met de tandenborstel:
prent voor de kleuters om af te drukken op donker of felgekleurd papier
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1

2

3

Voorbeeld

ik poets mijn tanden 2x per dag
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Muzische vorming: de supertandenborstel: werkwijze en voorbeeld
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Muzische vorming: Een mondje gezond of ongezond?
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Muzische vorming: kookactiviteit: fruitsnoetjes
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Muzische vorming: kookactiviteit: fruitsnoetjes
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Taal: Logische volgorde van het verhaal
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Taal: Logische volgorde van het verhaal
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Taal: Logische volgorde van het verhaal
20/12/13 11:14

49

02_ACTIVITEITENMAP.indd 49

103

20/12/13 11:14

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Poetsen met Cas en Kato! - DE POETSKALENDER
zaterdag

zondag

NAAM: ..................................................................................................
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Beste ouders,
Het Glimlachen.be-team kwam langs in de klas van uw zoon/dochter.
De leerlingen kregen op een leuke manier les over mondgezondheid, nadien werd er
gepoetst onder leiding van een tandarts.
Het is belangrijk dat de leerlingen samen met jullie de raadgevingen blijven opvolgen.
Daarom de belangrijkste adviezen op een rijtje:

Beperk alle zoete drankjes en tussendoortjes. Water is de
meest gezonde dorstlesser! Laat je zoon/dochter veel
water drinken en geef de voorkeur aan ‘witte’ melk.

Hoe poetsen we goed?
 Poets minstens 2 x per dag (’s morgens en
’s avonds vóór het slapengaan) gedurende
minstens 2 minuten.
 Met een fluoride kleutertandpasta
 Steeds in dezelfde volgorde volgens de drie B’s:
 Buitenkant
 Binnenkant
 Bovenop.

Buitenkant

Binnenkant

Bovenop

Het is belangrijk dat u bij uw zoon/dochter goed
napoetst.
Om het tandenpoetsen thuis te ondersteunen kreeg
uw zoon/dochter een zandloper mee naar huis.

Twee keer per jaar op controle bij de tandarts gaan is
belangrijk om de melktanden in topvorm te houden.
Zij vormen de basis voor een gezond, definitief gebit.

DOE MEE en WIN een elektrische tandenborstel !
Surf naar www.glimlachen.be en neem deel aan onze wedstrijd
Met tandvriendelijke groeten,
Het Glimlachen.be-team
Glimlachen.be • Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel • Tel.: 0474 13 00 13 • Fax: 02 414 87 27
info@glimlachen.be • www.glimlachen.be
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Gezond eten en drinken
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Wist je dat...
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We beginnen allemaal met de
BUITENKANT
LINKS BOVEN helemaal achteraan

voor elke tand die een haai verliest,
krijgt hij een nieuwe in de plaats.
In zijn hele leven krijgt hij
20 000 nieuwe tanden.
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Wist je dat..
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voor elke tand die een haai verliest,
krijgt hij een nieuwe in de plaats.
In zijn hele leven krijgt hij
20 000 nieuwe tanden.
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En nu gaan we ze’f
poetsen...

We beginnen allemaal met de
BUITENKANT
LINKS BOVEN helemaal achteraan

Poets extra zorgvuldig mooi tot
tegeil het tandvlees en je kan ook
flossen met tandzijde.
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Wist je dat...
kinriiren
iddeld 400 keer per dag
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een gemidd Ide poetsbeurt in de praktijk
maa 42
nden blijkt te duren
bijna 100/o in de Belgen nooit naar
de tandarts jaat
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Beste ouders,
Het Glimlachen.be-team kwam langs in de klas van uw zoon/dochter.
De leerlingen kregen op een leuke manier les over mondgezondheid, nadien werd er
gepoetst onder leiding van een tandarts.
Het is belangrijk dat de leerlingen samen met jullie de raadgevingen blijven opvolgen.
Daarom de belangrijkste adviezen op een rijtje:

Beperk alle zoete drankjes en tussendoortjes.
Water is de meest gezonde dorstlesser!

Hoe poetsen we goed?
 Poets minstens 2 x per dag (‘s morgens en ’s avonds vóór
het slapengaan) gedurende minstens 2 minuten.
 Met een fluoridetandpasta
 Steeds in dezelfde volgorde volgens de drie B’s:
 Buitenkant
 Binnenkant
 Bovenop.
Het is aangeraden dat u bij uw zoon/dochter napoetst tot
de leeftijd van 9 à 10 jaar.
Om het tandenpoetsen thuis te ondersteunen kreeg uw
zoon/dochter een zandloper en een poetssticker mee naar
huis.

Twee keer per jaar op controle bij de tandarts gaan,
houdt het gebit van uw kind in topvorm.

DOE MEE en WIN een elektrische tandenborstel !
Surf naar www.glimlachen.be en neem deel aan onze wedstrijd

Met tandvriendelijke groeten,
Het Glimlachen.be-team
Glimlachen.be • Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel • Tel.: 0474 13 00 13 • Fax: 02 414 87 27
info@glimlachen.be • www.glimlachen.be
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dpasta
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Vervang je tandenborstel
elk

Steeds in eenzelfde
volgorde!
Schuin tegen het
tandvlees

1
kleine cirkelvormige
bewegingen

3 B’s

Extra zorgvuldig poetsen en eventueel
flossen met tandzijde.

En nu gaan we zelf
poetsen..

We beginnen allemaal met de
BUITENKANT
LINKS BOVEN helemaal achteraan
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1. Inleiding
Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en
jongeren in België te verbeteren. Glimlachen.be I was een vier jaar durende sensibiliserings‐
campagne die ertoe bijdroeg een gedragswijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij onze
jeugd te realiseren.
Door het succes van dit project wordt de campagne, die loopt in opdracht van het RIZIV,
verlengd tot eind 2014. Naast de leerlingen van 6 tot 18 jaar die we tijdens Glimlachen I
sensibiliseerden, worden in Glimlachen.be II ook de kleuters betrokken. Glimlachen.be is
kosteloos voor deelnemende scholen.

2. Sensibilisering
Glimlachen.be II zal minstens 40.000 kinderen bezoeken voor sensibilisering vanaf 1 oktober
2013 tem 31 december 2014.
De doelgroepen zijn:
 Kleuters
 Lager onderwijs
 Secundair onderwijs
 Leerkrachten / begeleiders
 Ouders

Kleuters
Kleuters worden gesensibiliseerd aan de hand van een
verhaal met vertelplaten ‘Cas en Kato hebben verzorgde
tanden’. Op een kindvriendelijke wijze worden de volgende
items aangehaald: water is gezond, tandenpoetsen en op
controle gaan bij de tandarts.
Alle kleuters ontvangen een tandenborstel en er wordt
gezamenlijk tanden gepoetst (zonder tandpasta) onder
begeleiding van een tandarts en een tandartsassistente. Een
sensibiliseringssessie duurt 1 lesuur (50 minuten), er wordt
geopteerd om per lesuur 1 klas te sensibiliseren. De
sensibilisering voor de kleuters gebeurt bij voorkeur in hun eigen klaslokaal. Alle leerlingen
krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.
In iedere school waar de kleuters gesensibiliseerd worden, worden de vertelplaten en een
activiteitenmap geschonken met aangepast kant‐en‐klaar materiaal:
 Doe activiteiten, werkblaadjes, kleurprenten, poetskalender.
 Alle activiteiten worden voorzien van een beschrijving, materiaallijst en tips +
mogelijkheid tot differentiatie.
 Per activiteit worden de ontwikkelingsdoelen vermeld
2
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Lager onderwijs
Leerlingen van het lager onderwijs (of bijzonder lager
onderwijs type 1 en 8) worden gesensibiliseerd aan de
hand van een PPT‐presentatie met in de hoofdrol onze
mascottes Flos en Bros. Tandvriendelijke eet‐ en
drinkgewoonten, tandartsbezoek en mondhygiëne zijn de
drie belangrijke items die aan bod komen. Per graad
worden bovendien specifieke nadrukken gelegd:
1ste graad: soorten tanden, microben en gaatjes
2de graad: de anatomie van de tand en tandbederf
3de graad: tanderosie
Alle leerlingen ontvangen een tandenborstel en er wordt
gezamenlijk gepoetst (zonder tandpasta). Onder begeleiding van een tandarts en een
tandartsassistente wordt de juiste poetstechniek aangeleerd. Een sensibiliseringssessie duurt
1 lesuur (50 minuten), er wordt geopteerd om per lesuur twee klassen (van hetzelfde leerjaar
of dezelfde graad) te sensibiliseren met een maximum +/‐ 60 leerlingen. De sensibilisering
van de leerlingen van het lager onderwijs gebeurt bij voorkeur in een polyvalente zaal,
eetzaal of turnzaal.
Voor het 5de en 6de leerjaar werden (in samenwerking met Uitgeverij Vanin) lespakketten
ontwikkeld. Per leerjaar wordt een lespakket gegeven met ludieke en creatieve opdrachten
rond mondgezondheid.
Alle leerlingen krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.

Secundair onderwijs
Leerlingen van het secundair onderwijs worden gesensibiliseerd aan de hand van een PPT
presentatie. Extra aandacht wordt hier gegeven aan tanderosie (gebruik van frisdranken en
energiedranken), roken en piercings. Alle leerlingen ontvangen een tandenborstel en er wordt
gezamenlijk gepoetst (zonder tandpasta). Onder begeleiding van een tandarts en een
tandartsassistente wordt de juiste poetstechniek aangeleerd. Een sensibiliseringssessie duurt
1 lesuur (50 minuten). Per lesuur kunnen +/‐ 60 leerlingen gesensibiliseerd worden. De
sensibilisering van de leerlingen van het secundair onderwijs kan het beste doorgaan in een
polyvalente zaal, eetzaal of turnzaal.
Alle leerlingen krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.

Leerkrachten
Het is belangrijk dat ook de leerkrachten de sensibilisering meevolgen zodanig dat ze het
sensibiliseringsmateriaal dat in de school achterblijft nadien zelf kunnen gebruiken om te
werken rond mondgezondheid. Via www.glimlachen.be kunnen er ook werkblaadjes en
educatief materiaal gedownload worden zoals affiches, poetskaarten, ...

3
130

Ouders
Glimlachen.be zorgt voor een brief aan de ouders zodat ook zij betrokken worden in het
project. Via deze brief wordt het belang van een goede mondgezondheid bij hun kind
benadrukt en worden de belangrijkste aandachtspunten nog even op een rijtje gezet :
 Minstens 2x/dag poetsen ’s morgens en ’s avonds voor het slapengaan
 Zoete tussendoortjes en drankjes beperken
 Drink water, gezonde tanden nu en later
 Ga 2x per jaar op controle bij de tandarts.
Ouders worden via deze brief ook uitgenodigd mee te doen aan een quiz op onze website.
Maandelijks wordt er een elektrische tandenborstel verloot onder de winnaars.
De brieven voor de ouders worden meegebracht door het Glimlachen.be team de dag van het
schoolbezoek, de school hoeft deze dus niet te kopiëren.

3. Dagindeling
De Tandmobiel met de assistente en de tandarts zullen ’s morgens een half uur vóór de
aanvang van de lessen aanwezig zijn om het nodige materiaal uit te laden en klaar te zetten.
De sensibilisering start vanaf het eerste lesuur.

Kleuter‐ en lager onderwijs (kleine school)
1ste lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste kleuterklas
2de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de kleuterklas
Speeltijd
3de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de kleuterklas
4de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste graad (1ste + 2de leerjaar)
Middagpauze
5de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de graad (3de + 4de leerjaar)
Speeltijd
6de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de graad (5de + 6de leerjaar)

Kleuter‐ en lager onderwijs (grote school)
DAG 1
1ste lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste kleuterklas A
2de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste kleuterklas B
Speeltijd
3de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de kleuterklas A
4de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de kleuterklas B
Middagpauze
5de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de kleuterklas A
Speeltijd
6de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de kleuterklas B
4
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DAG 2
1ste lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 1ste leerjaar A+B
2de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 2de leerjaar A+B
Speeltijd
3de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 3de leerjaar A+B
4de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 4de leerjaar A+B
Middagpauze
5de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 5de leerjaar A+B
Speeltijd
6de lesuur: sensibiliseren + poetsinstructie 6de leerjaar A+B

Bijzonder lager onderwijs
In het bijzonder onderwijs wordt dezelfde sensibilisering toegepast als in het lager onderwijs,
aanpast aan het niveau van de leerlingen.
Over de grootte van de sensibiliseringsgroepen wordt steeds op voorhand overlegd.

Secundair onderwijs
De dagindeling van het secundair onderwijs hangt af van het aantal klassen/leerlingen die
zullen deelnemen.

4. De school zorgt voor…








Een ruimte waar de sensibiliseringssessie kan doorgaan (voor het lager onderwijs en
secundair onderwijs). Dit kan het best in een polyvalente zaal, eetzaal of turnzaal.
Parkeermogelijkheid voor de Tandmobiel (Camionette Ford Transit) op de speelplaats of
in de onmiddellijke nabijheid van een schoolingang.
Wanneer er wijzigingen aan de ‘standaard’ dagindeling gedaan worden, wordt dit op
voorhand meegedeeld.
De school duidt een persoon aan als aanspreekpunt die samen met het Glimlachen.be‐
team zorgt voor het vlotte verloop van de sensibiliseringsdag.
Tijdens de sensibiliseringsactiviteiten worden foto’s genomen en op de website
www.glimlachen.be geplaatst. Indien de school dit niet wenst, wordt dit meegedeeld via
info@glimlachen.be
Heeft u suggesties of opmerkingen, dan horen wij dit graag!
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5. De website
www.glimlachen.be bevat o.a.:











Tips voor een mooie glimlach en een gezonde mond
Leuke weetjes
Lespakketten
Educatief materiaal
Werkbladen
Clips: Flos en Bros, poetsclips, …
Games: memory, comic book, kleurplaten
Wedstrijden
Overzicht evenementen
Foto’s van schoolbezoek

6. Contactgegevens
Allerlei informatie kan u vinden op www.glimlachen.be of verkrijgen via:
| info@glimlachen.be
0474 13 00 13
} Glimlachen.be, Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel
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