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De grote anti-verveeltest

Regent het buiten? En verveel je je suf?
Goed zo! Dan is het tijd om deze test te maken.
Beantwoord eerst alle vragen door het goede
antwoord te onderstrepen. En daarna rolt er
zomaar een kant-en-klare anti-verveeltip uit.
Helemaal speciaal voor jou!

1.

Jippie, je bent bijna jarig. Wat staat bovenaan jouw verlanglijst?
Een zakmes, met ontelbaar veel functies.
Poeh, dat kan ik echt niet meer lezen. Ik heb mijn verlanglijst een tikkeltje té uitbundig versierd.
Met tekeningetjes, doedels en veel vrolijke kleuren.
De allernieuwste spelcomputer. Plus een paar spelletjes.
Ik zou graag eens een keer heel chic willen dineren. En dan stiekem even in de keuken kijken.
Of een nieuw bakboek, dat lijkt me ook leuk.

2.

Er komt een toverfee aangevlogen (tja, heel vreemd, maar die blijken dus toch te bestaan ;-)).
En ze tovert zomaar een extra uurtje in iedere dag. Wat ga jij voortaan in dat uurtje doen?
Gamen natuurlijk! Ik kan wel wat extra schermtijd gebruiken.
Ik wil al heel lang zelf een feestelijke outfit naaien. Iets met glitters ofzo. Daar heb ik nu eindelijk tijd voor.
Ik zou elke dag iets lekkers bakken. En dat neem ik dan de volgende dag mee naar school.
Nieuwe skate-spots ontdekken.

3.

Wat doe jij het liefst op school?
De klassen rondgaan als ik weer eens een geweldige traktatie heb gemaakt.
Soms mogen we reken- of taalspelletjes doen op de tablet. Supervet vind ik dat.
Tekenen en verhalen schrijven.
Op het schoolplein voetballen. In de kleine pauze, de grote pauze en als de school al uit is.

Sluit aan bij school
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4.

Welk klusje thuis vind jij eigenlijk best wel oké?
Koken! Ik kan al spaghetti maken. En Indiase curry, pompoensoep en pannenkoeken. Tja, wat kan ik eigenlijk niet?
Opruimen. Om het leuk te maken maak ik er vaak een wedstrijdje van.
De tafel dekken. Ik maak het dan supergezellig. Met kaarsjes, servetten en versgeplukte bloemen.
Helpen in de tuin. Ik fluit er dan liedjes bij.

Tel nu de symbooltjes. Van welke heb jij er het meest? Lees dan de anti-verveeltip die daarbij
hoort. Heb je er van twee evenveel? Geluksvogel! Dan mag je ze allebei doen! Wedden dat je
je vandaag niet meer verveelt?

Meeste

Meeste

Jij bent dol op koken, bakken en alles wat met eten te
maken heeft! Tover vandaag jouw huiskamer om tot
een chic restaurant. Verzin een naam, regel wat kaarsen
en een mooi tafelkleed. Het lukt jou vast om een heerlijk
driegangen menu te verzinnen. Doe de boodschappen,
maak de gerechten klaar en ontwerp een menukaart.
Kies ook een gezellig restaurantmuziekje uit. Nog leuker
is het om dit samen met een vriend/vriendin/familielid
te doen! O, wat zullen jullie vanavond verrukkelijk eten!

Dat mensen in huizen wonen, snap je eigenlijk maar half.
Buiten is toch veel meer te beleven? Daar is avontuur en
kun je je lekker bewegen! Een beetje regen maakt voor
jou niet uit en bovendien heb je er de goede kleding
voor. Maak een bucketlist [of lijst] van alle toffe buitendingen die je vóór je veertiende verjaardag zeker nog
wil meemaken. Denk aan: wildkamperen, ’s nachts een
uil roepen, wadlopen, zeilen, koken op een echt vuur
en door de modder rollen. Dat laatste kun je misschien
vandaag al doen ;-)

Meeste

Meeste

Games en spelletjes. Daar kun je jou ’s nachts voor wakker maken! Op deze druilerige dag kun je prima een game-feestje geven. Nodig een paar vrienden uit die toffe
spellen hebben. Als iedereen een game meeneemt, heb
je lekker veel keus. En o ja, bij een feestje hoort ook wat
lekkers. Vraag of iedereen voor een hapje kan zorgen.
Dan heb je dat ook weer geregeld.

Dingen maken, daar word jij heel blij van. Je tekent en
knutselt graag en bent ontzettend creatief. Vandaag
kun je perfect iets gaan doen wat je nog nooit eerder
hebt gedaan. Misschien wil je wel leren breien, haken
of timmeren? Op internet vind je veel handige filmpjes,
waarin alles in duidelijke stappen wordt uitgelegd. Of
wie weet kan een volwassene je wel helpen. Zoek eerst
naar materiaal en ga daarna aan de slag. Wat ook altijd
leuk is, is om een verhaal te schrijven. En de tekeningen?
Die maak je er natuurlijk zelf bij.

Sluit aan bij school
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