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Wat heb je nodig: 
- beer Kiki 
- tekening Kiki (laatste pagina)
- knutselmaterialen 
- schort 
- lampiondragers 
- plastic flessen zoals 
   afwasmiddel of een waterfles 
- stukjes ijzerdraad 
- doorschijnend papier 
- eventueel extra versiering 
   zoals glitters en stickers 

Indien je geen lampiondrager in huis hebt, kunt je ook een stok of tak gebruiken
met daaraan een touw en een nep- waxinelichtje wat je in de fles kunt stoppen. 

 
 

Voorbereiding lampion
Sint Maarten
Tijdens Sint Maarten gaan in sommige delen van Nederland kinderen
op pad. De kinderen lopen met een lampion langs de huizen, bellen aan
en zingen een liedje. Voor het zingen krijgen de kinderen na afloop
een kleine traktatie. Sint Maarten vind zijn oorsprong in de religie.
Het is de naamdag van de heilige Sint Martinus. 

Doen jouw kinderen in de opvang niet aan Sint Maarten? Dan is het
maken van een lampion natuurlijk altijd leuk, in deze tijd van het jaar!
Via deze brief leggen we je uit hoe je een Kiki lampion kunt maken.  

Voorbereiding 
Stop het lampje van de lampiondrager in de lege fles. Draai het ijzerdraad voor
een deel rondom de dop van de fles. Het deel wat je van het stukje ijzerdraad
overhoudt, breng je naar het stokje van de lampion drager, waardoor de fles aan
het stokje van de lampiondrager hangt. 



Print voor ieder kind 2x het sjabloon van Kiki, wat je op de volgende
pagina vindt, uit op karton papier. 

Knip voor de allerkleinste het hart uit de buik van Kiki en plak aan de
achterzijde hier een stukje vliegerpapier of papier op wat doorschijnt.
Daarna kan de dreumes het sjabloon verven met vingerverf of laat de
dreumes verf stempelen met een wijnkurk. Om de lampion nog extra te
versieren kun je er nog wat glitters overheen strooien. Bevestig de
sjablonen met lijm op beide zijde van de plastic fles. Doordat het buikje
van Kiki doorschijnt zal dit een extra leuk effect geven. 

De wat oudere kinderen kunnen allereerst het hartje van Kiki
 uitprikken met een prikpen. Vervolgens kunnen zij een kleur
 doorschijnend papier kiezen en bevestigen dit met lijm aan de
achterkant van het sjabloon. De kinderen mogen het sjabloon verven,
 kleuren of met krijt inkleuren. Geef het kind zelf de keus wat het
 wil gebruiken. 

 Als de twee sjablonen klaar zijn kunnen deze aan
 beide zijde van de plastic fles worden geplakt. Willen de kinderen de fles
nog wat extra versieren? Dan kunnen zij stukjes doorschijnend papier op
de buitenzijde van de fles plakken.

TADA, DE LAMPION IS KLAAR VOOR GEBRUIK!

Maken van de lampion




