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Thema: Checklijst voor de vakantie
Pakt je moeder voor je in? Is ze dan op
het eind gestresst en heerst er al aan
het begin van de vakantie een slechte
stemming?
Probeer het dan zelf eens een keer.
Belangrijk is de juiste techniek:

com
Checklijst voor de volgende vakantie:
Breng de dingen over die
je misschien nodig hebt.
Vul eventueel aan!
•
•
•

Alles, wat ingepakt is, moet je meteen afvinken!

•

Vakantie is niet meteen vakantie. Zo verschilt de
aankomst vaak al zeer (zie de afbeeldingen aan
de zijkant en boven). Ze beïnvloedt ook
hoeveelheid bagage. Sommige dingen
heb je echter altijd nodig:
- paspoort
- fototoestel
- schoenen
- toiletspullen bijv. tandenborstel
- kleding bijv. ondergoed,
broeken, T-Shirts, pyjama
- proviand

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Daarnaast komen nog enkele dingen, die je
in elke geval voor een bepaald soort vakantie nodig hebt. Bijvoorbeeld:

•
•
•
•

Vakantie op de boerderij

Vakantie aan zee

•
•
•
•

snorkeluitrusting
zwembroek/badpak
badhanddoek
zonnebrandcrème
waterbestendige camera
rugzak/badtas

•
•
•
<- Hier kun je de lijst
afknippen.
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laarzen
regenjas
rugzak
„stal-kleding“
boek, tijdschrift
pantoffels
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Klein vakantie-raadsel voor regenachtige dagen of voor meteen!
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Een ander begrip voor regenjas.
Beschermt je huid langer tegen gevaarlijke UV-straling.
Dit hoef je weldra nergens meer aan de grens te laten zien.
De vissen onder water zie je goed met een zwembril en ...
Mag je mee in het vliegtuig nemen.
Een T-... is goed voor de hete dag.
Deze heb je nodig bij het lopen op heet zand.
Lectuur voor een regenachtige dag.
De opvolger van het fototoestel is de ..... camera.
Schoenen voor tegen een regenbui.
Belangrijk voor schone, gezonde tanden.
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