
ZANDPAKKETTEN
Voor je ligt de handleiding voor het maken van de zandtekeningen van Kerst met de zandtovenaar 2021. 

Wat fantastisch dat jij je met de klas hebt aangemeld voor de zandpakketten 
van Kerst met de Zandtovenaar! In deze gouden box zitten de basisproducten 
om net als Gert (de zandtovenaar) prachtige tekeningen te maken. 

Even in het kort, wat is nu precies Kerst 
met de zandtovenaar in Heerenveen? 
Op 12 december komt de zandtovenaar naar 

het centrum van Heerenveen.  

Omdat de gemeente Heerenveen het belang-

rijk vindt dat heel de gemeente betrokken 

wordt bij dit prachtige familiespektakel, is 

deze toolkit speciaal voor basisscholen ont-

worpen.  

Deze box biedt iedere leerling de kans om 

een eigen zandtekening te maken en zelf 

eens in de schoenen van de Zandtovenaar te 

staan. Kijk de promo van de aankondiging in 

Heerenveen nog even terug via  

www.ngoudenplak.nl/zandtovenaar. 

Wat zit er allemaal in de gouden box? 
⌛ Zandzakjes  
voor iedere leerling één zakje
⌛ Zwart papier  
Wil jij liever een kleurplaat hebben voor 
de klas dan is deze te downloaden via 
www.ngoudenplak.nl/zandopschool 

⌛ Wit krijt  
Bij gebruik van het zwarte papier kan met 
wit krijt contouren aangebracht worden 
op het papier.

De volgende materialen dient  
de school zelf te regelen:
⏳ Lijm  
Gebruik hiervoor een stevige lijm.  
Af te raden is om pritt stiften te gebrui-
ken. Uiteraard zijn andere versieringen 
die school zelf heeft ook altijd leuk om te 
gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan glitters.

vanuit Heerenveen 
18 december  
om 19.20 uur 

te zien op NPO Zapp!

ngoudenplak.nl/zandtovenaar 
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WORD NU ZELF  
EEN HEUSE ZANDTOVENAAR!
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VEEL PLEZIER!
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STAP 
 Deel de materialen alvast uit aan de leerlingen.  
 Dit kan uiteraard ook na het uitvoeren van stap 2.

STAP  
  Gert de zandtovenaar maakt ontzettende mooie tekeningen in zand.  
 Hij nodigt alle leerlingen uit om ook een eigen tekening te maken. 
Hoe zij dit kunnen doen? Gert vertelt dit in een kort introductiefilmpje.  
Dit filmpje is beschikbaar vanaf 05 december 2021  
via https://www.ngoudenplak.nl/zandopschool

STAP 
 Ga aan de slag met de zandtekening. 

STAP 
 Hang nu alle tekeningen op in de klas en maak een mooie  
 groepsfoto samen met de tekeningen.  
Mail deze foto(’s) naar info@ngoudenplak.nl en dan  
zorgen wij ervoor dat deze op onze website worden geplaatst. 
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