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Magnetische planner voor kinderen
Om de dagelijkse taken en afspraken van mijn kinderen
beter en overzichtelijker te organiseren, heb ik een
weekplan op een magneetbord gemaakt.
Zo zien de kinderen, wat er per dag en in de hele week nog
te doen is.
Alles, wat ze al hebben gedaan, kunnen ze dan van het bord nemen. Zo ziet men
mooi, wat nog moet worden gedaan.
Als ondergrond dient een standaard verkrijgbaar
magneetbord, hier bijv. met de afmetingen 65 x 45 cm.
Opmerking van het team supermagnete: Ook op een zwart
magneetbord (www.supermagnete.fr/dut/MB-11) zouden deze
kaartjes er goed uitzien.
Voor de bordjes heb ik gewoon de passende symbolen in
het formaat 5 x 2.5 cm op iets dikker papier uitgedrukt. Opdat de kaartjes er ook na
langerdurend gebruik nog netjes uitzien, heb ik ze gelamineerd.
Aan de achterkant van de gelamineerde kaartjes heb ik een
zelfklevende schijfmagneet (www.supermagnete.fr/dut/
S-15-01-STIC) bevestigd. De kaartjes blijven supergoed aan
de magneetwand vastzitten en als aardige bijkomstigheid
kan men de weggenomen kaartjes prima op elkaar stapeln.

Aanvulling van onze klant Nicole Peter
(Zwitserland):
Ik heb de magnetische weekplanner en de
kleine magneetplaatjes voor mijn zoon
gemaakt. We zitten nu begin van de week
bij elkaar en delen gemeenschappelijk de
voor hem belangrijke dingen op de
verschillende weekdagen in. Zo kunnen wij
bijvoorbeeld vastleggen, wanneer hij het
weekhuiswerk moet doen. Of wanneer hij
zijn televisietijd kan inlossen of wanneer hij
zakgeld krijgt. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid iets te laten uitvallen of
vanwege onvoorziene omstandigheden om te plannen. In ieder geval leert mijn
zoon daardoor, dingen in te delen en het overzicht te houden.
Voor het maken van de magnetische weekplanner heb ik bedrukbaar
magneetpapier en een magnetische metalen plaat gebruikt. Met het resultaat ben
ik erg tevreden. Andere doe-het-zelf projecten heb ik op mijn Instagram-Account
(www.instagram.com/pinsuzauber/) gedocumenteerd.
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Gebruikte artikelen
20 x S-15-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 15 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.fr/dut/S-15-01-STIC)
MWB-4560: Whiteboard 45 x 60 cm (www.supermagnete.fr/dut/MWB-4560)
1 x MB-11: Magneetbord vierkant (www.supermagnete.fr/dut/MB-11)
MIP-A4-02: Magneetpapier mat (www.supermagnete.fr/dut/MIP-A4-02)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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