
Kinder atelier : de beste leraar 

Het einde van het schooljaar is in zicht  en misschien wens je een geschenkje te geven aan jouw leerkracht ? Wat is 

nu mooier dan iets zelfgemaakts aangevuld met wat lekker zoet om jou leerkracht te bedanken. 

Opgepast : deze atelier vraagt zelfstandigheid van het kind en/of de hulp van een ouder. Ik geef informatie daarna 

moet het kind zelfstandig kunnen werken. 

 

Pakket 1 : 15€ 

Versier zelf een porseleinen tas. 

Voorzie hiervoor 45 minuten.  

Opgepast jouw tas moet nadien 4u rusten en dan nog 90 minuten op 160° graden in de oven. Dit kan je kiezen om 

thuis te doen of je komt jouw pakket later ophalen. 

Bij dit pakketje ga je naar huis met je zelfgemaakte tas en ik voorzie er 150 gram dessertkoekjes bij. 

Waarde : 4€ tas – 6€ sweets – 5€ gebruik van allerlei matériaal, … 

Pakket 2 : 20€ 

Alles uit pakket 1 maar hierbij versier je ook een kartonnen doosje met stickers, tekst, …  

Dit pakket bestaat uit een tas, 150g dessertkoekjes, een vetplantje in pot, een doosje en verpakking. 

Voorzie hiervoor 1u. 

Waarde : 7€ tas + doosje + verpakking – 6€ sweets – 4€ plantje - 5€ gebruik van allerlei matériaal, … 

 

Mee te brengen ? jouw inspiratie en een ouder om jou te helpen 

Alles verloopt coronaproof : maximum 2 gezinnen tegelijkertijd. 

Wanneer ? ja zal een tijdslot kunnen kiezen op zaterdag 19 juni, zondag 20 juni of woensdag 23 juni en dit tussen 

14u en 17u. 

Interesse ? mail naar info@patiss-an.be. Meld hoeveel en welk pakketje je wenst te maken en welke dag jou het best 

zou passen. Ik antwoord jou met de beschikbare mogelijkheden. 

Het saldo zal in zijn totaliteit op voorhand betaald moeten worden.  

 

  
 

 

Geen zin om zelf iets te maken, geen nood, ik kan ook altijd een pakketje op maat voor jou maken. 

Vraag gerust naar onze mogelijkheden. 
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