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Wat eten we vandaag?

Good food is good mood!



aan tafel

“Wat eten we vandaag?” hoe vaak hoor je dat wel niet? Wij hoorden het heel vaak 

en hebben daarom deze menuplanner gemaakt. Bij ons stond hij ingelijst in een 

leuk lijstje op het aanrecht. 

Want op het glas van het lijstje kun je eenvoudig met een whiteboardmarker het 

dagelijkse menu schrijven en zo kun je elke week je weekmenu op het lijstje 

zetten.

Het was ideaal! 

Het werkt namelijk 2 kanten op: 

1) je kinderen kunnen meedenken over wat er gegeten wordt en samen stel je het 

    menu samen

2) het is voor iedereen duidelijk wat er ‘s avonds gegeten wordt, want het staat 

    allemaal op het menu. Komen ze thuis dan kijken ze op het lijstje :) 

Een eenvoudige planner die voor heel veel duidelijkheid zorgt!

MENU planner

Ik wil er ook zo’n handig 
boodschappenlijstje bij!

Wil je de boodschappen per week bijhouden en zo een handig boodschappenlijstje 

maken? Kijk dan eens bij onze speciale actie!  

https://www.skur.eu/speciaal-voor-jou/
https://www.skur.eu/speciaal-voor-jou/


SKUR

PRAKTISCHE TOOLS VOOR JE PUBER
Huiswerk maken was nog nooit zo relaxt! 

Wij zijn Angelique & Petra, experts in plannen en dol op pubers. Wij 
hebben een planmethode én praktische huiswerktools ontwikkelt. En we 
zullen je ook vertellen waarom.

Veel pubers, zeker als ze de stap van de basisschool naar de brugklas 
maken, lopen vast omdat ze het overzicht niet hebben en hun school-
werk niet voor elkaar krijgen. Ze kunnen niet plannen, met als gevolg dat 
er huiswerkstress ontstaat, kinderen onderpresteren en er geen ruimte 
meer overblijft voor ontspanning.
 
Dat kan anders! Wij geloven dat elk kind de ruimte moet krijgen om te 
groeien op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Door producten te 
ontwerpen die structuur bieden en uitgaan van de kracht en eigenheid 
van het kind, creëren we die ruimte. Resultaat? Een relaxte tiener met 
goede schoolresultaten.

Met de huiswerktools van SKUR overleven zij (én jij) de middelbare:
• het doe-boek Plannen met Pubers met tal van planners en checklists
• de superhandige Huiswerkplanner met het 5-stappenplan
• de Proefwerkweekplanner
• taalspellen om spelenderwijs de talen van de brugklas te leren
• en toffe kaarten om je puber een hart onder de riem te steken of om 

te vertellen hoe trots je bent!

Alles gemaakt met liefde voor tieners!
PS: Ben jij, of ken jij, een professional? Wij trainen docenten, leerkrach-
ten & kindprofessionals hoe ze tieners die belangrijke vaardigheid 
plannen kunnen leren. Kijk op onze speciale informatiepagina. 

DIRECT NAAR DE SHOP?

KLIK OP DEZE FOTO!

https://www.skur.eu/plannen-met-pubers/
https://www.skur.eu/huiswerkplanner-met-stappenplan/
https://www.skur.eu/proefwerkweekplanner/
https://www.skur.eu/shop-taalproducten/
https://www.skur.eu/kaarten-pakket/
http://www.skur.eu/skur-training-voor-professionals 
http://www.skur.eu/shop/

