
 

Dit is een gratis verzamelingen kleurplaten die u gratis wordt aangeboden door 
www.kinderfeestjestips.nl 

Je mag deze kleurplaten delen met anderen, zolang je maar even een verwijzing maakt naar onze website 
of onze Facebookpagina: http://www.facebook.com/pages/Tips-voor-Kinderfeestjes/577719052248793

Veel plezier !!!

TIP: 
Je kunt de kleurplaten eenvoudig per kleurplaat afdrukken door bij het afdrukken te kiezen voor de 
specifieke pagina.  Klik op het rondje voor 'pagina' en vul de gewenste pagina in 
(Zie onderstaande voorbeeld:)
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Tot de volgende keer  !

Volg ons op Facebook, zodat je ook onze volgende uitgave met kleurplaten 
en andere leuke tips voor kinderfeestjes niet mist !

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Tips-voor-
Kinderfeestjes/577719052248793
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