
communicatiekit 
Wortel smaaksafari

Hoe leuk is het om de ouders en/of fans ook mee te nemen in de Smaaksafari 
naar de wortel? Met dit kant-en-klare communicatiepakket maken wij het je extra 

makkelijk. Deel het via de social media kanalen van jouw locatie! 

Benieuwd wat de kinderen allemaal met de 
wortel gaan doen? Bekijk hier het activitei-
tenoverzicht voor de komende 2 weken.  
De wortel ontdekken, proeven, koken, spe-
len en samen verhalen beleven. Dat wordt 
leuk! #Smaaksafari #wortel  
#spelenderwijsontdekken 

Bericht 3:
Activiteiten 

Regenboogwortels hebben mooie verschil-
lende kleuren: geel, oranje en paars. Kende 
jij ze al? Samen met de kinderen hebben wij 
er (rauwe) frietjes van gemaakt. Jum!
#Smaaksafari #wortels #samenkoken 
#smaakonwikkeling

Bericht 5: 
Regenboogwortels 

Groente is de basis van een gezond 
voedingspatroon. Toch is en blijft een  
uitdaging om kinderen aan de groente 
te krijgen. Daar gaan we de komende 
twee weken mee aan de slag: we gaan op 
Smaaksafari naar de wortel! #Smaaksafari 
#smaakontwikkeling 
#spelenderwijsontdekken

Bericht 1: 
Ontdekkingsreis 

Kinderdagverblijven spelen een belangrijke 
rol in het aanleren van een gezond 
voedingspatroon op jonge leeftijd. Daar 
kunnen we van profiteren! De komende twee 
weken ontdekken we de wortel. Door slimme 
smaakcombinaties, creativiteit en pedagogi-
sche kracht kweken we allemaal wortelfans. 
#Smaaksafari #wortelhelden

Bericht2: 
KDV ideale plek  

Ook thuis op Smaaksafari naar de wortel? 
Dit kan met ‘de koffer op reis’. Met 5 leuke 
opdrachtkaarten kan je ook thuis met jouw 
kleine met leuke wortelactiviteiten aan de 
slag. Geef je hiervoor op via de inschrijflijst 
op de groep. 
#Smaaksafari #wortelontdekken

Bericht 4: 
Thuis op smaaksafari 

Afgelopen twee weken zijn de kinderen 
met de Smaaksafari op een superspannen-
de reis door de wortelmoestuin geweest! 
Samen met de moestuinvriendjes is er 
geproefd, gekookt, gespeeld, geleerd en 
werden er verhalen beleefd. Wat hadden 
de kinderen een plezier en wat zijn er veel 
worteltjes gegeten. #Smaaksafari #hoera 
#wortelhelden 

Bericht 6:  Hoera 
voor de wortelhelden 


