1 april grapjes
Op 1 april haalt Rijntje graag grapjes uit. Hieronder vind
je 5 van haar favoriete 1 april grapjes. Doe jij mee?

Snoepen maar…!

Heb je druiven en paaseieren in huis? Dan weet ik wat je daar mee kunt doen om al jouw
vriendjes in de maling te nemen! Bewaar de papiertjes (heel) van jouw opgesnoepte

paaseieren. Pak vervolgens een druif en rol deze in het papiertje van het paasei. Als je er

10 hebt, doe je ze in een zakje en ga je jouw vriendjes trakteren op paaseieren. Dat wordt
lachen!!!

Mijn schoenen zijn te klein

Oke, papa en mama in de maling nemen, dat doe je zo! Pak een rol WC papier en stop voorin
(in de neus) de schoenen van papa en mama wat WC papier. Als jullie naar buiten gaan om

een rondje te wandelen, komen ze er opeens achter dat hun schoenen niet meer passen! Hihihi

Gouwe ouwe

Heb je een scheetkussen? Leg hem dan neer op een plek (bank of stoel) waar papa of

mama vaak gaat zitten. Leg er iets kleins (zoals een dun kleedje) overheen zodat ze het niet
zien. Ze gaan zitten en pfff….. Deze blijft grappig! Heb je geen scheetkussen? Blaas dan

een boterhamzakje op en knoop hem dicht. Als ze daarop gaan zitten wordt het schrikken
geblazen.. PANG!

Spinnenpret

Mijn mama is echt heel erg bang voor spinnen… Vorig jaar had ik met een zwarte (dunne) stift
allemaal spinnen op het WC papier getekend. Toen mama naar de WC ging hoorde ik haar
héééél hard gillen. Weer een geslaagde 1 april grap!

Papa wil voetbal kijken

Wist je dat de afstandsbediening van de TV niet meer werkt als je een plakbandje over de
sensor (voorop de afstandsbediening) plakt? Probeer het maar eens uit! Ik weet zeker dat
papa helemaal uit zijn bol gaat als hij niet even lekker kan zappen.

Meer van dit? Kom bij de Rijntje Club en ontvang maandelijks Rijntje Post
met leuke dingen om te doen thuis en in Leidsche Rijn Centrum!
leidscherijncentrum.nl/rijntje

