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lees Yeti niet!!
Deze Yeti is anders. Kleiner, dikker en handiger. Hij is je 
vakantielief. Hij zorgt ervoor dat jij je niet verveelt. Hij 
kleurt je zomer lichtroze. Hij geeft warmte en gezelschap. 
Lees deze Yeti niet, maar DOE hem!

Wat krijg jij gedaan voor het einde van de zomervakantie?
Check die checklist!

tecHniScH
p. 4 - 9

ik en de reSt
p. 34 - 39

creatief
p. 16 - 21

avontuurlijk
p. 28 - 33

In deze Yeti zitten bijna 7629 activiteiten. 
Sommige zijn kort, andere duren lang. Je vindt 
ook gevaarlijke, spannende en diervriendelijke 
opdrachten. Check snel of je knutselmateriaal of 
een computer nodig hebt. Kijk bovenaan elk blad 
naar de pictogrammen. De juiste betekenis vind je 
HIEROOW!

© foto: Sieger Joostens

Zelf yetiklas worden? Stuur een 
kartonnen konijn naar redactie@yeti.be. 
(Mailen mag ook, misschien.)



Wij zijn nu al een legende!
“Als we heel hard op onze tippen staan, zien 
we de zee. Wij zijn van Nieuwpoort. Om deze 
Yeti te maken hebben we in pyjama de markt 
bezocht, met Lego een pretpark gebouwd, 
mode bedacht met wegwerpspullen, zijn we 
van het podium gedoken en nog veel meer. Je 
ontdekt het in deze zomerse Yeti.”

zotjeS
p. 22 - 27

natuur
p. 10 -15

fun
p. 44 - 47

SPortief
p. 40 - 43

alleen

met 
meer

met een 
volwassene

geld nodig

gevaarlijk

je wordt 
vuil

je hebt 
toestemming 
nodig

camera 
nodig

gereedschap 
nodig

knutselgerief 
nodig

kan lang 
duren

korte 
opdracht

spannend

Check werkblad 
voor méér!

zot

computer 
nodig

diervriendelijk

mensvriendelijk

natuurvriendelijk



Vijs een 
uit elkaar

voorwerp

© Nix
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Hou een blog bijHou een blog bij

Kendra (10) blogt. Ze houdt een soort van dagboek 
bij op internet. Haar volgers kijken uit naar elk nieuw 
verhaal. (Maar bloggen is eigenlijk ook blokken met een hete aard-
appel in je mond.) Kendra droomt van dieren. Later wil ze 
een dierenpension uitbaten. Schildpadden, bevers en 
eenhoorns mogen er op vakantie komen. Ze oefent nu 
al met drie poezen en een hond. Maar ook over paard-
rijden en dolfi jnenkampen lees je alles op Kendra’s blog 
DeGoedeNieuwsDoos.

Kendra: “Ik piekerde vaak over al dat slechte nieuws 
op tv. Net alsof er in de wereld geen goede dingen 
gebeuren. Ik werd er heel triest en bang van. Mama 
stelde voor om elke dag naar goed nieuws te zoeken 
in de krant. Daar maak ik een leuk tekstje van en zet 
het op mijn blog: DeGoedeNieuwsDoos.”

Hoe start je een blog?
1 Surf naar ‘www.blogspot.be’.
2 Kies ‘blog maken’.
3 Volg samen met ma of pa de aanwijzingen.  
4 Denk na waarover je wil bloggen.
5 Kies een leuke naam voor je blog.
6 Vraag hulp om foto’s of fi lmpjes online te zetten.
7 Zoek volgers (mensen die je blog lezen).
8 Hou vol!

Wat is er moeilijk aan bloggen?
Kendra: “Eerst wou ik elke dag een bericht maken. Maar ik heb natuurlijk ook huis-
werk. En soms heb ik er gewoon geen zin in. Ik paste mijn plan aan. Nu blog ik als ik 
er zin in heb. Een goede titel bij je tekst vinden is niet gemakkelijk. Of een moeilijke 
tekst in je eigen woorden opschrijven. Maar ook al is het soms moeilijker, je mag niet 
opgeven. Je lezers willen altijd meer lezen!”

Waarom hou jij het vol?
Kendra: “Bloggen lucht op. Ik geraak er mijn zorgen door kwijt. Maar ook mijn 
volgers geven me energie. Als ik merk dat mijn blog andere mensen blij maakt dan voel 
ik me fantastisch!”

Volg Kendra: degoedenieuwsdoos.blogspot.be

tecHniek6



1,151 miljoen euro om te beginnen
Al 1,151 miljoen euro en het is nog maar de beginshow van kom op 
tegen kanker!! Ze zullen nog veel geld inzamelen. Dit jaar is het 
thema kanker bij kinderen. Zelf dacht ik dat alleen volwassenen 
kanker konden krijgen maar blijkbaar niet.

groetjes Kendra

Geplaatst door de goede nieuwsdoos om 10:25 Geen opmerkingen:

Dit e-mailen Dit bloggen! Delen op Twitter Delen op Facebook

Leef een dag zonder technologie
Een gezin uit Luik leefde een week zonder technologie. De jongste 
zoon, Sibeau, daagde zijn ouders en zus uit om samen het experi-
ment te doen. Ze schakelden alle technologie uit en hielden het een 
hele week vol! Profi ciat!

Kan jij één dag zonder technologie? Daag je gezin uit en duid aan 
wat jullie een dag (of een week) niet gebruiken.

maandag 18 maart 2013

donderdag 7 maart 2013

 £ tv
 £ radio/cd
 £ mp3
 £ pc/laptop
 £ tablet
 £ gsm
 £ telefoon
 £ wekker

 £ uurwerk
 £ auto
 £ spelconsole
 £ microgolf
 £ elektrische 
kookplaat

 £ ventilator
 £ verwarming

 £ verlichting
 £ koffi  ezet
 £ broodrooster
 £ fototoestel
 £ camera
 £ koelkast
 £ koffi  ezet
 £ openbaar vervoer

Geplaatst door de goede nieuwsdoos om 10:25 Geen opmerkingen:

Dit e-mailen Dit bloggen! Delen op Twitter Delen op Facebook
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maak je eigen parfum

VOOR JE HET WEET, 
RUIK JE ZWEET. 

Meng jouw lievelingsgeuren 
en maak je eigen parf-hmmmmmm!

MESTINQUEMESTINQUE

© foto: Geert De Taeye
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SPeel facebook in Het ecHt

 Spreek elke dag af met je vrienden op 
een vaste plek.

 Vertel elkaar wat je voelt, denkt, doet. 

 ‘Chat’ met elkaar.

 Vind elkaar leuk.

 Beschrijf foto’s/gebeurtenissen/situaties.

 Speel samen een spelletje.

 Maak een podium in een winkelwan-
delstraat en vertel voorbijgangers je 
gedachten.

zo lang kan ik zonder tecHnologie

 dagen   minuten   seconden

verHuiS naar een 
onbeWoond eiland. 

Deze drie technologische voorwerpen 
neem ik mee:

1

2

3

maak je eigen Parfum

Wat lekker is, ruikt ook lekker. 
Zoek ingrediënten voor je 
parfum in de keuken:

zo heet mijn parfum.

dit wordt mijn 
reclameslogan.

zo veel gaat 
het kosten.

dit is mijn logo.

 verse wafels

 bouillon

 fruit

 ui

 kruiden

 chocolade

 kaas

 frietjes

 look
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1 HERKEN DIEREN

3 HERKEN 
 UITWERPSELEN
3 HERKEN 
 UITWERPSELEN

Van welk dier vind je niets terug op deze pagina? 
Beer, bever, cobra, dino, dolfijn, duif, eland, giraf, gorilla, hond, 
kangoeroe, koe, konijn, mens, olifant, schildpad, struisvogel, vos.

© beelden: Thinkstock

natuur10



2 HERKEN 
 DIERENSPOREN DIERENSPOREN DIERENSPOREN
2 HERKEN 
 DIERENSPOREN
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word groen
terrorist

groen
terrorist
word 
terrorist
word groen
terrorist

groen
“meer Struiken en meer 
Planten. Weg met beton en 
aSfalt”, zegt groen-terrorist Bram 
Terras. “Wij maken ruimte voor de na-
tuur. Gisteren hebben we een vlinder-
struik en een kamperfoelie geplant. 
Rond het standbeeld op het plein was 
het een doods plekje platgetrapte 
aarde. Nu is het omgeschept, bemest en 
beplant. De vlinders en de bijen zullen 
tevreden zijn. Volgende week pakken we 
de triestige strook naast het gemeen-
tehuis aan. We maken er een moestuin 
van. Plaats voor tomaten, worteltjes 
en tuinkruiden. Lekker en gezond.”

“ik ben een zonnebloem-
guerrilla-Strijder”, zegt Ama 
Zone. “Ik haat grijs. Mijn wijk 
staat binnenkort vol gele 
stippen. Overal verstopte 
ik zonnebloempitten. In 
kieren en spleten, op het 
voetpad, op pleintjes, tegen 
gevels en op vluchtheuvels. 
In augustus zijn alle bloe-
men pas volwassen, maar ik kijk 
nu al elke dag of er ergens 
iets komt piepen.”

drie kreten 
van de groen-terroriSt:

1 maak groen wat grijs is!

2 respect voor mier en grasspriet!

3 geef elke plek een plant!

natuur12



ontdek sterrenbeelden

Grote Badeend

Grote Snor

Kleine Snor

Lange Vlieger

Droevige Dolfijn

Dansende Aap

Klein Klokhuis

13natuur



Stuur je ma op wandel met je kleine broer.

Hou de mand van Max warm.

Broed het ei voor je scharrelkip uit.

Laat je pa babysitten 
op de mezenjongen.

Vraag je oma 
op het huis te 
letten

© Bart Schoofs
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Smakelijk (ScH)eten!

Test welk eten de beste scheten geeft. Eet 
een dag lang één soort voedsel en ruik het 
verschil. Doe dit met groenten, fruit en vlees.  
Hoe harder de stank, hoe hoger de score. 

leef oP blote voeten

Hou contact met Moeder Natuur. Loop blootvoets in huis, op straat, in de winkel. Doe dit 
zeker in tuin, park en bos. En als het een beetje meezit op een lekker leeg en warm strand.

Word vliegenvanger

Hang een kwartier de vliegenvanger uit. Hoeveel vliegen kan je 
met je hand uit de lucht grijpen of van het tafelblad plukken?

Word groen-terroriSt 

Kies twee acties om te starten:

 Plant klimop tegen een kale muur.

 Zaai zaadjes op kale plekken.

 Kweek kruiden op een vensterbank.

 Spreek met de buren af waar je samen 
een moestuintje start.

 Hou het parkje in je buurt afvalvrij.

 Hang nestkastjes op.

bevrijd dieren 

 Zet vissticks weer in zee. 

 Doe de naaktslak poppenkleertjes aan. 

 Leg de bontmantel van je oma in het bos. 

 Smeer een grillende kip in met 
zonnecrème. 

 Blaas de overreden katten weer lucht in. 

 Puzzel met de filet americain de koe weer 
in elkaar.

SPlaSH!

doe de test, omcirkel de score:

banaan: 1 2 3 4 5

ajuin: 1 2 3 4 5

asperge: 1 2 3 4 5

kip: 1 2 3 4 5

tofu: 1 2 3 4 5

15natuur



HErgebRuik 
je afv@l
Raakt je rommel niet uit je kamer? Haat jij vuilnisbakken 
buitenzetten? Recycleer je afval tot het luidste drumstel, 
ontwerp de coolste zomerjurk en versier je kamer met de 
wildste kunstwerken.

HErgebRuik 

Maak muziek met afval
© Helmut Smits
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Ontwerp afvalkledij

Maak kunst met afval 
(Kleef je rommel op je hond)

© Robert Redford

© Sieger Joostens
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© Sieger Joostens
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mIx 
JE 
speEl-
gOEd
speE
ggOEdd

xx

Ell-El-
d

© sugru.com
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Schrijf een dreigende 
liefdesbrief
Schrijf een dreigende 
liefdesbrief

creatief20



Word radiomaker

Mijn radiostation heet:
(Bv. Radio Yeti, Slaapkamer FM …)

Ik wil het hebben over:
(Bv. mode, BV’s, politiek, school, vriendschap ...)

Mijn eerste show heet:
(Bv. Sta op met Jakob, Laat met Kaat ...)

deze hits draai ik:

• Bij regenweer: 
_____________________________________ 

• Als de zon schijnt:
_____________________________________

• Als ik droevig ben: 
_____________________________________

• Wanneer ik dringend moet: 
_____________________________________

• Voor het slapengaan: 
_____________________________________

• Bij het wakker worden:
_____________________________________

Deze personen wil ik interviewen want …
(Bv. Tom Boonen omdat ik later ook topsporter wil worden. 

En hij praat zo grappig!)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Word SPeelgoedmaker

Haal je oude speelgoed van de 
zolder en maak de nieuwste actiefiguur. 
Wat gebruik je van wie?

Hoofd van:

Armen:

Romp:

Benen:

Dier:

Kledij:

Mijn nieuwe pop / 
actiefiguur heet:
(Bv. Mister Barbie-Rambo, 

Dokter Vanalleswat ...)

___________________

________________

________________

21creatief



© Nix
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Pak de Benidorm 
Bastards terug



23zotjeS

Pak de Benidorm 
Bastards terug

Verborgen-Camera-Wetboek

Artikel 1 
Verzin een leuke grap.

Artikel 2 
Verberg je camera.

Artikel 3 
Kwets of beledig niemand.

Artikel 4 
Schat de gevolgen van je grap in.

Artikel 5 
Twijfel je? Vraag raad aan een 
volwassene.

Artikel 6 
Doe niets strafbaars.

Artikel 7 
Check je slachtoffer na je grap.

Artikel 8 
Vertel eerlijk dat je gefi lmd hebt.

Artikel 9 
Zet niets online zonder 
toestemming van je slachtoffer.

Artikel 10 
Lach smakelijk om je dolle 
fratsen.



Voor dit snoepslaatje heb je nodig:
groene en rode eetbare kleurstof, witte chocolade, koekjesdeeg, 

vanillecake.

Zo ga je te werk
Sla
• Smelt enkele plakken witte 

chocolade.
• Voeg er groene eetbare 

kleurstof aan toe.
• Giet vloeibare chocolade op 

plastic folie.
• Plooi de folie goed dicht.
• Frommel elk blad zodat het 

eruitziet als sla.
• Laat de chocolade hard 

worden.
• Haal voorzichtig de folie weg.

Tomaten
• Open een pak koekjesdeeg.
• Voeg rode eetbare kleurstof toe 

en kneed het mengsel.
• Leg schijfjes deeg op een 

ovenschaal.
• Kerf lijnen in je koekjes zodat 

ze op tomaatschijfjes lijken.
• Bak de koekjes. Volg de 

aanwijzingen op de verpakking.

Korstjes
Verbrokkel een vanillecake.

Kook met snoepKook met snoep

© foto: www.cakespy.com
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Hou een pyjama-dag
Draag je pyjama de hele dag. Slenter 
op je sloffen door je dorp. Sleep je 
knuffel met je mee en beleef de gekste 
dromen.

© Sieger Joostens
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Probeer deze verborgen-
cameragraP uit

Zet een grote, lege kartonnen doos in een 
drukke winkelstraat. Schrijf in grote letters
‘GRATIS’ op de kanten. Kruip er zelf in. Gaat 
de doos open? Roep BOE!

gratiS

Schrijf hier de reacties op je grap:

De grappigste: __________________________

_________________________________________

De zieligste:  ___________________________

_________________________________________

De kwaadste: ___________________________

_________________________________________

De leukste: _____________________________

_________________________________________

De meest onverwachte: __________________

_________________________________________

omgekeerd en 
anderSom

Hoeveel minuten 
kan jij op je hoofd 
staan? Kleur het.

Welke situaties wil jij omkeren?

 Dat er mensen honger hebben.

 Dat arme mensen steeds armer worden.

 Dat ik mijn vriendin uitschold.

 _____________________________________

kook gezond ongezond

Welke groenten of fruit kan jij er laten uitzien als snoep?

 Snij blokjes van wortel als sinaassnoepjes.

 Snij flinterdunne stukjes courgette als chips.

 Maak tomatenlimonade.

 ____________________________________________________

15 sec. 45 sec. 75 sec. langer
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1 bezoek de Straten 
van monoPolY

Z

W

O

N

brussel 

nieuwstraat

Hasselt

grote markt
brugge

Steenstraat

aalst

lange zoutstraat

reis anders
Herken je eigen stijl.

3 doe een ladderreiS
Op een kaart reis je van punt A naar punt B in een zo 
recht mogelijke lijn. Je gaat daarvoor over struiken 
en heggen, over slapende honden, over tuinhuizen ... 
Neem daarom een ladder mee.

avontuurlijk28



Z

W

O

N

O

leuven 

diestsestra
at

mechelen

bruul

gent
veldstra

at

antwerpen

groenplaats
4 reiS met een munt
Je wandelt tot aan een splitsing. 
Gooi een munt op. Kop = links, 
munt = rechts.

2 reiS met een dartSPijl
Je gooit een pijl naar een kaart van 
België of naar je dorpskaart. Waar de pijl 
terechtkomt, is je eindbestemming. Daar 
waar je bent geweest, zet je een vlagje op 
de kaart.

© illustratie: Vector
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maak een

van je buurt
© Bart Schoofs
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Bouw je eigen verhaal

Op safari Oeps,
te veel gesnoept !

Wat een 
schattige 
kalfjes!

PLONS!

Instappen!

SCHIET! Citytrip

© Playdogil

© Playdogil
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1 Kies je beste vrienden. Zoek er van 
verschillende soorten: dikke, grote, 
grappige, stille, snelle ...

2 Kies een plek. Denk aan kelders, 
tuinhuizen, parkjes, zolders, ver weg ...

3 Kies een naam. Denk niet aan: De 
Ponyclub, De Stoere Gasten, De 
Babysitters, De Rode Duivels ...

4 Maak plannen.

START 
EEN CLUB

© Geert De Taeye
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Om binnen te mogen in onze club moet je _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

In onze club gelden deze drie regels:

1: 

2: 

3: 

Wie een regel breekt, krijgt deze straf: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

dit doen we:
1. We begraven voorwerpen. Binnen twintig zomers halen we ze samen weer boven. 

2. Dit doen we binnenkort:

cluP-blan? klub-Plan? club-Plan?

dit is het 
logo van 
onze club. zo heet onze club.

Dit zijn de leden (Naam + bijnaam):

 

 

 

 

 

 

 

 Een wens.

 Een cadeautje voor jezelf.

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 Een herinnering aan vandaag.

 ______________________________________
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© Bart Schoofs
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1 juni 2013

Fiets kwijt
AArschot - De twaalfjarige An-nelore is haar fiets kwijt. Ze had vorige maand een fonkelende fiets gekregen van tante Hilde. Annelore was dolge-lukkig met haar nieuwe rijtuig. Helaas is de fiets verdwenen uit de voortuin. Haar broer - die pizzaresten uit enkele pizzadozen aan het prutsen was - vertelde de reporter dat de fiets dan ook niet op slot stond.

AArschot - Vader en moeder zeggen het al jaren. De kamer van hun dochters is een rampgebied. De deur kan nog maar op een kier open. De rommel ligt over de hele kamer. “Maar nu zal het gedaan zijn”, zeggen de ouders in koor.
Kinky & Cosy zijn meisjes met plan-nen. De rommel in hun kamer is geen rommel. De voorbije jaren hebben ze met zorg materiaal aangesleurd en met kennis van zaken gekeurd. Nu komt de dag dat ze rijk worden, heel 

Hou een 
garage-
verkoop

rijk. De buren zullen al hun geld geven aan de unieke spullen die Kinky & Cosy te bieden hebben. En als de buren geen geld meer hebben, gaan ze aan het ruilen met Kinky & Cosy. Een volledige 

Kinky & Cosy worden rijk

BrussEl - Hoe laat is het? Waar is Wally? Waarom leven we? Het leven zit vol vragen. Nieuw en bijzonder is dat sommige tieners de antwoorden weten.

In de stad zijn er enthousiaste kinderen opgemerkt. Ze spreken mensen aan en delen hun wijsheid. Een roker krijgt deze tip: “Dat is niet gezond.” Tegen een twintiger met een hoofdtelefoon zeggen ze: “Niet te luid.” Een fietser krijgt de raad om een fietshelm op te zetten. Aan de frituur sporen ze klanten aan om voor het groene slaatje te gaan.De goede raadgevers beleven spannende momenten. Een gewapende bende wilde net de bank overvallen. Maar een boze blik en een waarschuwende vinger deden de boeven van gedacht veranderen. De tieners redden ook levens. Ze maakten borden met “Foei! Vieze hardrijders!” en plaatsten die langs de weg.

geef goede 
raad

Alles  
komt goed

stripreeks van urbanus voor een beer zonder hoofd. Een blinkende fiets voor drie dozen met pizzaresten. Ja, Kinky & Cosy worden rijk.

WapeNs  
iN De struiKeN
BrussEl - In het parkje nabij de bank op de Koningslaan zijn wapens en lege zakken gevonden. De politie was snel ter plaatse. Een ooggetuige meldde dat enkele minuten daarvoor een bende kinderen uit de struiken kwam gelopen. De Nerfgeweren waren geladen.

Yeti in dorpsschool
rIllAAr - In de school op het pleintje is een sneeuwmonster gesignaleerd. In de klas meerster Marc...

BrussEl - De uitbater van het frietkot op het schoolplein past zijn menukaart aan. “De klanten willen geen vette burgers meer. De tijd van mayonaise is voorbij. Frieten zijn zó 2012!”, zegt de man. Cervela, curryworst spécial, 

berenpoot en Bicky Burger vervangt hij door groenteburgers, gezonde slaatjes, gegrilde aubergines en erwtenkroket-ten. “Ik verleid ze met veggie”, zegt de trotse ex-frietenbakker.

Het gezondste frietkot van het land
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1 juni 2013

Fiets kwijt
AArschot - De twaalfjarige An-nelore is haar fiets kwijt. Ze had vorige maand een fonkelende fiets gekregen van tante Hilde. Annelore was dolge-lukkig met haar nieuwe rijtuig. Helaas is de fiets verdwenen uit de voortuin. Haar broer - die pizzaresten uit enkele pizzadozen aan het prutsen was - vertelde de reporter dat de fiets dan ook niet op slot stond.

AArschot - Vader en moeder zeggen het al jaren. De kamer van hun dochters is een rampgebied. De deur kan nog maar op een kier open. De rommel ligt over de hele kamer. “Maar nu zal het gedaan zijn”, zeggen de ouders in koor.
Kinky & Cosy zijn meisjes met plan-nen. De rommel in hun kamer is geen rommel. De voorbije jaren hebben ze met zorg materiaal aangesleurd en met kennis van zaken gekeurd. Nu komt de dag dat ze rijk worden, heel 

Hou een 
garage-
verkoop

rijk. De buren zullen al hun geld geven aan de unieke spullen die Kinky & Cosy te bieden hebben. En als de buren geen geld meer hebben, gaan ze aan het ruilen met Kinky & Cosy. Een volledige 

Kinky & Cosy worden rijk

BrussEl - Hoe laat is het? Waar is Wally? Waarom leven we? Het leven zit vol vragen. Nieuw en bijzonder is dat sommige tieners de antwoorden weten.

In de stad zijn er enthousiaste kinderen opgemerkt. Ze spreken mensen aan en delen hun wijsheid. Een roker krijgt deze tip: “Dat is niet gezond.” Tegen een twintiger met een hoofdtelefoon zeggen ze: “Niet te luid.” Een fietser krijgt de raad om een fietshelm op te zetten. Aan de frituur sporen ze klanten aan om voor het groene slaatje te gaan.De goede raadgevers beleven spannende momenten. Een gewapende bende wilde net de bank overvallen. Maar een boze blik en een waarschuwende vinger deden de boeven van gedacht veranderen. De tieners redden ook levens. Ze maakten borden met “Foei! Vieze hardrijders!” en plaatsten die langs de weg.

geef goede 
raad

Alles  
komt goed

stripreeks van urbanus voor een beer zonder hoofd. Een blinkende fiets voor drie dozen met pizzaresten. Ja, Kinky & Cosy worden rijk.

WapeNs  
iN De struiKeN
BrussEl - In het parkje nabij de bank op de Koningslaan zijn wapens en lege zakken gevonden. De politie was snel ter plaatse. Een ooggetuige meldde dat enkele minuten daarvoor een bende kinderen uit de struiken kwam gelopen. De Nerfgeweren waren geladen.

Yeti in dorpsschool
rIllAAr - In de school op het pleintje is een sneeuwmonster gesignaleerd. In de klas meerster Marc...

BrussEl - De uitbater van het frietkot op het schoolplein past zijn menukaart aan. “De klanten willen geen vette burgers meer. De tijd van mayonaise is voorbij. Frieten zijn zó 2012!”, zegt de man. Cervela, curryworst spécial, 

berenpoot en Bicky Burger vervangt hij door groenteburgers, gezonde slaatjes, gegrilde aubergines en erwtenkroket-ten. “Ik verleid ze met veggie”, zegt de trotse ex-frietenbakker.

Het gezondste frietkot van het land
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LEER IETS OVER JE LICHAAM

Dokter
Schaemroodt

Bij Dokter Schaemroodt kan je 
terecht met je vragen over je lief 
en je lijf.

Lisa beantwoordt al je vragen over 
je vriendschappen, je thuis en je 
gevoelens.

Jos weet wat mag en kan op je 
school.

Dit en veel meer op yeti.be 
onder de knop ‘Vraag het’

Een lezer vraagt:

“Hallo dokter Schaemroodt, ik ben verliefd 
op een jongen uit mijn klas, maar hij weet het 
nog niet. Ik denk wel dat hij me leuk vindt. 
Hoe kan ik hem wat versieren?”

Je moet Yetiklupper zijn om reacties te schrijven!

horsegirl reageerde
“Mijn nieuw lief maakte indruk op mij door zichzelf 
te zijn.”

Fifi _Sofi e reageerde
“Doe samen dingen, het hoeft niet veel te zijn. 
Probeer naast elkaar te zitten in de klas/refter. Fiets 
samen naar huis. Spreek na school af om iets leuks 
te doen ... Zeg ook wat je voor hem voelt! Ahja, 
Facebook en MSN zijn NIET romantisch!”

Dokter Schaemroodt 27 mei

Verliefd op jongen 
uit mijn klas

schrijf de eerste reactie!

Dokter Schaemroodt 
geeft tips:

• Zorg dat je af en toe in zijn 
buurt bent, zodat hij aan 
je went.

• Maak oogcontact, raak 
hem af en toe aan (niet té 
opvallend!).

• Toon interesse in hem. Stel 
vragen over dingen die hem 
interesseren.

• Geef complimentjes.
• Plaag hem een beetje.
• Glimlach.
• Blijf jezelf. Doe geen gekke 

dingen om op te vallen.

Maak je lid op yeti.be. 
Als je Yetiklupper bent, 
kan ook jij reageren.

Maken & Doen Doe de testNieuws Speel! Win Yeti Muziek Yeti TV Yeti KlupVraag het
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demonStreer voor 
een goed doel: 

Meer fietspaden, minder parkings en meer 
parken, geen hondenpoep op de stoep, 
alle dagen feest, iedereen gelukkig ...

ScHrijf een brief/mail 
aan de burgemeeSter. 

Doe hem een voorstel dat hij/zij niet kan 
weerstaan. Waarover geef je hem een idee? 

 Meer speelruimte. 

 Extra groen. 

 Gezellig buurtfeest. 

 Minder auto’s. 

 ______________________________________

doe anderen groeien. Geef vandaag vijf complimenten. 

bevrijd een 
tuinkabouter. 

Breng hem 
terug naar 
het bos.

Word baaS in de keuken. 

Wissel de taken met je ouders voor enkele dagen om. 
Maak een takenlijst. Wat doe jij en wat doen je ouders?

Boodschappen doen.  

Eten klaarmaken.  

Beslissen wat op tafel komt.   

Afruimen.   

Afwassen.  

Afdrogen.  

_________________________  

jij je ouders
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NODIG: 
Twee veilige kampvuurplekken, bluswater, aansteker, sprokkelhout, 
een hoop vrienden.
 

SPELVERLOOP:
1 Verdeel de groep in twee teams.

2 Elk team sprokkelt zo veel mogelijk hout gedurende 60 minuten. 
(Enkel dood hout telt. Beschadig geen bomen.)

3 Elk team bouwt een houten toren met het gevonden hout.

4 Bij het startsignaal steken beide teams hun vuur aan.

EEN TEAM VERDIENT EEN PUNT VOOR:
• Het kampvuur dat eerst brandt.
• Het langst brandende kampvuur.
• De hoogste vlammen.
• Het luidste kampvuurlied.
• De gekste kampvuurdans.
• (Zoek zelf nog uitdagingen!)

5 Blus de vuren goed na. Vertrek niet vooraleer een volwassene 
vindt dat het veilig genoeg is.

OPGELET: GEVAAR!
Vuur is geen grap. Hou deze opdracht veilig. Doe dit niet stiekem. 
Vraag raad en hulp aan een volwassene: je ouders, nonkel Fik en 
zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...

Vuur is geen grap. Hou deze opdracht veilig. Doe dit niet stiekem. 
Vraag raad en hulp aan een volwassene: je ouders, nonkel Fik en 
zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...
Vraag raad en hulp aan een volwassene: je ouders, nonkel Fik en 
zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...zijn nieuwe vlam, de leiding van je jeugdbeweging ...
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gecombineerde sporten Schoofs

© Bart Schoofs
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maak zelf vuur

Kan je met deze voorwerpen vuur maken? 
Kleur de vlam.

 Sinaasappel + steen + takje

 Vergrootglas + zon

 Kaars + vogelnestje

 Blikje cola + reep chocolade

 Stokjes

 Batterij + staaldraad

combineer SPorten

Trek een pijl. Spreek regels af. Speel!
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Vind zelf spelletjes uit en bouw ze van karton.

Bestook 
soldaatjes met 
een prop van 
zilverpapier en 
knal ballen in een 
mini-basketring.

Vis met een koordje prijzen uit een 
kartonnen doos met plastic doorkijkwand.

Vind zelf spelletjes uit en bouw ze van karton.

Bestook 
soldaatjes met 
een prop van 
zilverpapier en 
knal ballen in een 
mini-basketring.

Vis met een koordje prijzen uit een 
kartonnen doos met plastic doorkijkwand.

© cooper bates

© meeno © meeno

© cainesarcade.com
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leer stagediven 
en crowdsurfen
Te jong voor concerten? 
Te klein voor festivals? 
Geen nood. Zet de muziek 
hard en oefen alvast met je 
vrienden.

crowdsurfen*

* ‘Crowd’ betekent ‘volk’. Laat je dragen door vele handen. Surf over de hoofden van het publiek.
** ‘Stage’ betekent ‘podium’. ‘Diven’ is duiken. Duik dus van het podium. Wel eerst checken of iemand 
je opvangt!

stagediven**

© Geert De Taeye
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© Bart Schoofs
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bouW een zeePkiSt

nodig
 Oude gocart, skateboard, kruiwagen of driewieler.

 Stevig karton.

 Schaar, touw, lijm, nietjes, verf, penselen en stiften.

 EHBO-kistje.

 Wat kan ik nog gebruiken?

______________________________________________

 Wie gaat me helpen?

______________________________________________

Stap 1: denken

Waar moet mijn zeepkist op lijken?

 Thema: ____________________________________________________________________________

(Bv: Hawaï, voetbal, spookhuis ...)

 Beroemde auto: ___________________________________________________________________

(Bv: Batmobiel, Formule 1, pausmobiel ...) 

 Grappig: __________________________________________________________________________

(Bv: slak, banaan, buurman ...)

Zo heet mijn zeepkist: 
(Bv: Snel Weg, Yeti-racer, Mister Speed ...)

Stap 2: Plannen

Hier teken ik mijn plan.

Stap 3: bouWen

Stap 4: racen

Kies een veilige plaats, bv. een lichte helling in het park.

Beste tijd?  minuten  seconden

Snelste racepiloot?  
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· Laser battle    · Duo Deathride
· Skylanders: gaming bus  · Waterzorb
· Mini-botsauto’s   · Tabletgames
· Straattheater    · Ponyrijden
· en nog veel meer!!Ra
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VVK: 8 EURO · ADK: 10 EURO · VDK-kaarthouders: Gratis
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Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het Vlaams ministerie van Onderwijs 
en Vorming. De school kan het blad gratis aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Yeti is het stoute broertje/
zusje van Klasse voor Leraren, Klasse voor Ouders en Maks! Alleen overheidsinstellingen kunnen adverteren in Yeti, bel 02 553 96  94 
- YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - Redactie: tel. 02 553 96 86 - Abo. tel. 02 553 96 88 - redactie@yeti.be - www.yeti.be 

- Maandblad verschijnt niet in januari, mei, juli en augustus - Afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: 
P409041 - Hoofdredacteur: Pieter Lesaffer - Eindredacteur: Wim Vercruysse - Redacteur: Bavo Wouters, 
Tim Bossaert - Secretariaat: Souadia El-Moussaoui - Beeldredacteur: Jo Valvekens - Vormgeving: Tim 
Sels - Verantwoordelijke uitgever: Luc Jansegers - Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op 
www.klasse.be.
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