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Geef alle planten in huis 
water. Vraag daarvoor 

een lege plastic fles aan 
mama of papa, dat giet 
makkelijk. Geef grote 

planten wat meer water 
en cactussen wat  

minder. En dep gemorst 
water op met een  

keukendoek.

Vul de wc-rollen aan  
en stapel ze netjes op. 

Gooi lege wc-rolletjes bij 
het karton of maak er 

diertjes en andere leuke 
knutsels van. Je mama  
of papa vindt zeker een 

paar leuke ideeën  
op Pinterest.

Sorteer kleine spullen  
in glazen potjes en gooi 
weg wat kapot is. Zoek 
een paar glazen bokaal-
tjes, was ze schoon in 

een sopje en droog ze af. 
Vul ze met surprise-

speeltjes, knikkers, haar-
klemmetjes… en zet ze  

in een rijtje op je bureau.

Help mama of papa met 
het schoonmaken van 

het terras. Zodra ze het 
naspoelen met water, 
ben jij aan de beurt.  

Doe je regenlaarzen aan, 
neem de vloertrekker en 

haal al het water weg, 
netjes tot in het putje.

Trek grasjes die tussen 
de terrastegels of  

klinkers groeien uit. 
Hark oude afgevallen 
bladeren op een hoop  

in een hoek van de tuin.  
Ze mogen daar gerust 

blijven liggen, als schuil-
plaats voor motten,  

salamanders, padden, 
kikkers, wormen,  

eekhoorns en vlinders.

Verzamel oud papier  
in een kartonnen doos.  
Ga in huis op zoek naar 
oude kranten, reclame-

folders en verknipt  
knutselpapier. Ga ook 

eens door je tekeningen 
en hou bij waar je  

trots op bent en gooi  
de rest weg.

Ruim de tafel af na het 
eten. Schep restjes eten 

in de vuilnisbak en zet 
borden onderaan in de 
vaatwasmachine. Giet 
kopjes en glazen uit in  
de gootsteen en zet  

ze bovenaan. Laat het  
bestek en de scherpe 

messen over aan mama 
of papa.

Ruim je boekentas op: 
gooi lege papiertjes  

en waterflesjes weg en 
schud er de kruimels uit. 
Kijk ook of je pennenzak 
nog volledig is. Zelf eens 
proberen om je agenda 
een nieuwe kaft geven? 

Op libelle.be/kaften vind 
je meer uitleg en een 

handig filmpje.

Scheer met de pluisjesdief 
wolbolletjes van je favoriete 

truien. Schud de pluisjes 
voorzichtig in de vuilnisbak, 

want als ze gaan rond- 
vliegen, moet er weer  
gestofzuigd worden!
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