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Scherp je potloden en 
gooi lege stiften weg. 
Sorteer de kleurtjes  

mooi in de doos.  
Gooi je schildersschort 

in de wasmand!

Kijk welk speelgoed je 
niet meer leuk vindt en 
wilt wegschenken. Leg 
knuffels die eerst een 

wasje kunnen gebruiken 
klaar bij de wasmachine 
en stop de rest alvast  
in een doos, klaar om 

weg te brengen.

Sorteer alle sokken  
uit de pas gedane was.  

Plooi de paartjes  
in elkaar en leg ze in 

hoopjes: mama’s sokken, 
papa’s sokken, de sokken 

van broer(s) en/of  
zus(sen) én van jezelf.

Poets je fiets met een 
sopje en check of de bel 
nog werkt. Voel eens aan 
je banden of ze nog hard 
genoeg zijn. Laat mama 
of papa ze oppompen.

Plooi je T-shirts zelf op 
met een vouwbord van 
karton (op het internet 
vind je filmpjes hoe je 

dat maakt, bijvoorbeeld 
via Youtube). Maak twee 
nette stapels: een voor 

shirts met korte mouwen 
en een voor T-shirts  
met lange mouwen.

Zet alle schoenen mooi 
op een rijtje en poets ze 
indien nodig. Gebruik 
kleurloze schoenpoets 
en boen de schoenen 
daarna met een oude 

theedoek op tot ze gaan 
glimmen. Vind je het 

leuk? Poets de schoenen 
van mama en papa ook!

Sorteer de plastic voor-
raad- en diepvriesdozen. 

Stapel ze slim in elkaar 
en zet ze allemaal samen 
in een grote plastic bak 

(mama/papa kan die  
bijvoorbeeld kopen bij 
Ikea). Zet de deksels  

er apart bij in een  
kleinere bak.

Haal de bedden af  
en verzamel de vuile 

kussenhoezen in huis. 
Gooi alles in de was-

mand. O ja, vergeet ook 
je knuffeldekentje en  
lievelingskussen niet.

Vul het eetbakje van de 
poes/hond met lekkere 

brokjes. Breng overgeble-
ven spaghettislierten naar 
de kippen, of die van de 

buren. Help egeltjes in de 
winter met een schaaltje 

kattenbrokjes en een kom-
metje water op het terras. 
Strooi ook graantjes voor 

hongerige vogels.
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