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Opdrachtblad

>> Kleurenlab <<
4-6 jaar (met hulp van een volwassene)

Benodigdheden

•	 fruit,groente,	thee,	koffie,	kruiden
• kokend water
• vork
• kommen
• schaar
• spons
• kleurpotloden
• potlood
• A4 papier

Vandaag mag je zelf waterverf gaan maken met spullen die je al in huis hebt!  
Nadat je je eigen waterwerf gemaakt hebt, kun je een mooi schilderij maken en dit leuk 
in je kamer ophangen. Als bonus-opdracht kun je ook iemand blij maken door een kaart 
te beschilderen en op te sturen naar familie of een vriend!

>> Stap 1
De zoektocht
Verzamel enkele ingrediënten uit de 
keuken en wat kommen om de verf 
in te doen. Vraag een volwassene om 
 kokend water.



@Hom
e

>>>

>> Stap 2
Het tovertrucje
Vraag een volwassene om kokend water te schenken in 
een kom. 

Kies een ingrediënt en plet dit met een vork totdat een 
kleurstof vrijkomt. Soms komt er een heel andere kleur uit 
dat je verwacht had. Daarom is dit onderdeel juist leuk. 

Zoek een kleurpotlood waarvan jij denkt dat het dezelfde 
kleur is als de verf die je gemaakt hebt. Hieronder zie je 
steeds twee cirkels naast elkaar. Kleur de ene cirkel in met 
het kleurpotlood en de andere met de verf die je gemaakt 
hebt. (Pas op dat het water is afgekoeld!)

Is de kleur van het potlood hetzelfde als de kleur van de 
verf? Maak maar een cirkel rondom het groene vinkje. 
Klopt het niet? Maak maar een cirkel rondom het rode 
kruisje.
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>> Stap 3
Helpend handje
Knip een spons in een driehoek , een driehoek is makke
lijker om mee te schilderen. Uiteraard kan je andere 
 vormen uitknippen. Teken de vorm die je gebruikt hebt.

>> Stap 4
Schilderen
Pak een vel papier en maak een mooi schilderij met het 
sponsje en je eigen verf. Je kunt ook stempelen met 
sponsjes  of tekenen met je vingers. (Let op dat de verf 
afgekoeld is!)

Kleur nu de cirkels hieronder in met je verf en teken of 
schrijf in de vakjes welke ingrediënten jij gebruikt hebt om 
die kleur te maken.

>>>



>> Bonus

Voor de liefhebbers
Print dit kaartje op iets dikker papier, schilder op de achterkant en stuur het maar!
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Opdrachtblad

>> Kleurenlab <<
7-9 jaar

Benodigdheden

•	 fruit,groente,	thee,	koffie,	kruiden
• kokend water
• vork
• kommen
• schaar
• spons
• wasknijper
• potlood
• A4 papier

Vandaag mag je zelf waterverf gaan maken met spullen die je al in huis hebt!  
Nadat je je eigen waterwerf gemaakt hebt, kun je een mooi schilderij maken en dit leuk 
in je kamer ophangen. Als bonus-opdracht kun je ook iemand blij maken door een kaart 
te beschilderen en op te sturen naar familie of een vriend!

>> Stap 1
De zoektocht
Verzamel enkele ingrediënten vanuit de keuken en vraag 
een volwassene om kokend water.
Schrijf hieronder wat je allemaal gevonden hebt of maak 
maar foto’s, knip ze uit en plak ze op papier.
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>> Stap 2
Het tovertrucje
Schenk met hulp van een volwassene wat kokend water in 
een kom met het ingrediënt.

Plet dit met een vork totdat een kleurstof vrijkomt.  
Soms komt er een heel ander kleur uit dat je verwacht had. 
Daarom is dit onderdeel juist leuk. 

Schijf voordat je het ingrediënt met water mengt  welke 
kleur je denkt dat er uitkomt en schrijf later of het wel of 
niet klopt!

>> Stap 3
DIY Kwast
Knip een spons in een driehoek en knijp die met een was
knijper vast. Een driehoek is makkelijker om mee te schil
deren. Uiteraard kan je andere vormen uitknippen. 

Schrijf op welke vorm je gebruikt hebt. Vind je het fijn om 
hiermee te schilderen? 
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>> Stap 4
Tadaa!
Test op een papier wat voor kleur je gemaakt hebt!  
Wacht een paar minuutjes totdat het helemaal droog is en 
schrijf op of de kleur veranderd is.



>> Bonus

Voor de liefhebbers
Print dit kaartje op iets dikker papier, schilder op de achterkant en stuur het maar!
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Opdrachtblad

>> Kleurenlab <<
10-12 jaar

Benodigdheden

•	 fruit,groente,	thee,	koffie,	kruiden
• kokend water
• vork
• kommen
• schaar
• spons
• touw
• pen of potlood om mee te schijven
• A4 papier

Vandaag mag je zelf waterverf gaan maken met spullen die je al in huis hebt!  
Nadat je je eigen waterwerf gemaakt hebt, kun je een mooi schilderij maken en dit leuk 
in je kamer ophangen. Als bonus-opdracht kun je ook iemand blij maken door een kaart 
te beschilderen en op te sturen naar familie of een vriend!

>> Stap 1
De zoektocht
Verzamel enkele ingrediënten vanuit de keuken.
Schrijf hieronder wat je allemaal gevonden hebt.
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>> Stap 2
Het tovertrucje
Schenk wat kokend water in een kom met het ingrediënt 
en plet dit met een vork totdat een kleurstof vrijkomt. Soms 
komt er een heel ander kleur uit dat je verwacht had.  
Daarom is dit onderdeel juist leuk. 

Schijf voordat je het ingrediënt met water mengt welke 
kleur je denkt dat er uitkomt en schrijf later of het wel of 
niet klopt!

>> Stap 3
De verrassing
Pak een stukje touw  en een vel papier. Vouw het papier 
dubbel. Dip het stukje touw in één van je kommetjes met 
verf en leg het tussen het papier. Duw het papier dicht en 
trek het touw er uit. Vouw het papier nu weer open om te 
kijken welke vorm je gemaakt hebt.

Je kunt dit herhalen met andere kleuren, of je legt het 
touw in een andere vorm. Probeer maar eens wat uit! 



>> Bonus

Voor de liefhebbers
Print dit kaartje op iets dikker papier, schilder op de achterkant en stuur het maar!
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