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Kleur- 
wedstrijd 
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Kleur en WIN
Kleur de Zoete Zusjes! 
Maak een foto van je 

tekening, post deze op 
Facebook of Instagram en  

tag @dezoetezusjes. 

De leukste 2 tekeningen 
winnen een schatkist met 

toffe cadeautjes uitgezocht 
door de Zoete Zusjes!

Deze tekening is gekleurd door: 
 

Ik ben                   jaar.
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Zoek 
de schat 
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De Zoete Zusjes zijn flink aan het graven. 
Wat vinden Saar en Janna? En welk 

voorwerp blijft alleen over? 
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Zoek de 10 
verschillen 

extra challenge:
Kleur beide tekeningen in... 

maar je mag voor elke tekening  
maar 3 kleuren gebruiken  

en niet dezelfde!    

Zoek de 10 
verschillen:

Deze 2 plaatjes lijken veel  
op elkaar, toch zijn er  
10 verschillen. Welke? 
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Memorie- 
spel 

Kleur de plaatjes, plak ze op een stevig stuk (gekleurd) papier en knip ze uit. Daarna kan je memorie spelen...
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Help!
Het is Saar al gelukt, maar Janna is nog steeds 

verdwaald in het doolhof. Kun jij haar helpen om de 
weg naar de uitgang te vinden?
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Zoek de weg 

door het doolhof 
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Kleur en 
puzzel 
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Kleur en puzzel
Kleur de puzzel, plak hem op een stevig stuk (gekleurd) 

papier en knip hem uit. Nu kan je lekker puzzelen!
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ontwerp
Saar en Janna weten niet 

wat ze aan moeten trekken 
vandaag. Ontwerp jij een 

mooie outfit voor de Zoete 
Zusjes?
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Maak je eigen 
schatkaart
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Waar zou jij de schat verstoppen? Teken een groot kruis op de kaart waar de schat ligt.  

Teken je eigen 
schatkaart... 
Het kan je eigen 
omgeving zijn, 
maar ook een 
fantasieplek...  
Alles mag!

 

Teken 
bijvoorbeeld
• wegen 
• huizen
• bomen 
• een vijver 
• een speeltuin 
• een kerk 
• een kasteel 
• een eiland 
• een zee met          
  monsters 
• een piraat
• bergen 
• een draak 
   


