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Kermissnoep
Kijk eerst naar dit filmpje.
Ieder jaar in Keulen is er een grote snoepbeurs, daar komen allemaal snoepfabrikanten bij elkaar en laten zien wat voor nieuw snoep ze het afgelopen jaar
hebben bedacht. Ook bedenken ze daar met z’n alle welk snoep ze ook echt
gaan maken. Kermissnoep valt daar natuurlijk ook onder. Kermissnoep moet er
vooral leuk uitzien. Er zijn veel snoepjes die afvallen omdat ze niet aantrekkelijk
genoeg zijn voor op de kermis.

Als je kermissnoep gaat maken moet je aan verschillende dingen denken:
• de smaak: Kinderen houden van zoete smaakjes.
• de kleur: Kinderen houden van felle leuke kleurtjes.
• de vorm: Kinderen houden van grappige en gekke vormpjes.
De makers houden zich daarom aan de 3 V’s:

VERLEIDEN VERRASSEN VERWENNEN
©

Gemeente Tilburg. De werkbladen van www.kermisindeklas.nl zijn ontwikkeld door de Gemeente Tilburg. Het is toegestaan om zonder winstoogmerk het

materiaal of delen van het materiaal te kopiëren en te distribueren, zolang vermelding van de herkomt van het materiaal goed is aangegeven.
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Opdracht 1: De snoepkeuring
Zou jij ook wel eens willen bepalen welk snoep door de keuring komt?
Nou dat kan! Let goed op de kleur, de smaak en de vorm van het
kermissnoepje.

• Omcirkel de ‘ja’ als jij denkt “ja! Die komt zeker door de snoepkeuring en 		
andere kinderen op de kermis zullen deze zeker gaan kopen!”
• Omcirkel de ‘nee’ als jij denkt “Ehh, bah! Niemand wil dit kermissnoepje 		
I ve
lo o u
y

kopen!”

• Schrijf er ook onder waarom jij dit een goed kermissnoepje vindt of 			
waarom niet!
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Opdracht 2: En nu jij!
Ontwerp je eigen zuurstok. Op www.kermisindeklas.nl staan alle regels waar
een zuurstok aan moet voldoen. Kijk maar eens bij de knop ontwerp je eigen
zuurstok. Je ontwerp kun je insturen en wie weet wordt jouw ontwerp wel
daadwerkelijk gemaakt door onze kermissnoep exploitant.

ONTWERP JE EIGEN ZUURSTOK!
Op woensdag 25 juli wordt de winnaar
bekend gemaakt tijdens de kindermiddag
van de Tilburgse kermis. Zorg dus dat
je daar aanwezig bent!
De allermooiste en allerlekkerste
zuurtsok wordt ook echt gemaakt door
www.snoepjesfabriek.nl. Dat wordt
smullen! En daarnaast hebben we nog
een leuke verrassing!

Regels voor je ontwerp:
Je mag alle kleuren van de regenboog gebruiken
voor je ontwerp. Maar: de kleuren mogen alleen
van boven naar beneden lopen, in de lengte van je
zuurstok dus. Daar moet je wel rekening mee houden.
Alleen voor de fijnproevers
Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je zuurstok
verrassend smaakt. Niks is te gek! Je kunt roze dus
aardbeien- maar ook glacékoekensmaak geven. En
wat dacht je van oranje met colasmaak? Het is jouw
ontwerp dus jij bepaalt. Zet de smaak van je zuurstok
erbij!

Stuur je ontwerp
voor 19 juli naar:
Wij Zijn Tilburg
Piushaven 6
5017 AN Tilburg

