Dit heb je
nodig:

Je krijgt nog veel meer zin om te schrijven als
je je notitieboek of schrift mooi versiert!

❤ schriftje of boekje ❤
leuke plastic tas ❤ schaa
rtje
❤ plakband ❤ een vel wit
of gekleurd papier ❤ potlood
❤ klein schaartje ❤
hobbylijm ❤ lintje en
karton (voor
de sleutel)

Pimp je
dagboek

Hier plak je een leuke foto
van jezelf… of van iemand
of iets anders!

Een boek of schrift wordt
meer jouw eigen schrijfboek
als je het beplakt met plaatjes,
foto’s of tekst. Je kunt het boek/
schrift ook eerst een jasje geven.
Van stevig papier of, zoals wij
deden, van een plastic tas.

Zo doe je dat:

1 Leg je boek
of schrift opengeslagen op de plastic
tas. 2 Knip ongeveer 10 cm rondom
het schrift uit. 3 Kaft je schrift met
het plastic. Plak de flappen aan de
binnenkant vast met plakband.

Tip: Vind je kaften lastig?
Op www.hoeoverleefik.nl kun je een
uitgebreide uitleg downloaden!
4 Knip een vel papier uit, iets kleiner
dan je schrift. 5 Teken er iets leuks op
dat niet zo moeilijk is om uit te knippen - of
gebruik ons sjabloon van de site. 6 Knip je
tekening voorzichtig uit met een klein schaartje.
7 Plak je tekening met hobbylijm op de kaft. 8
Plak er een foto in en versier je creatie naar
hartelust.

Tip: Teken een sleutel op een stuk
karton, knip uit en maak aan een
leeslint vast. Het lint plak je in de
kaft van je schrijfboek. En nu maar
hopen dat iedereen snapt dat je
dagboek op slot zit R)
Tip: Op www.hoeoverleefik.nl
kun je dit sjabloon downloaden.

Tip: Om je schrijfboek te beschermen,
kun je er nog
kleefplastic (boeklon)
overheen kaften. Of je
plakt eerst je tekening
op je schriftje en kaft
het daarna met een
beetje doorzichtige
plastic tas.
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