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Inleiding

Fijn dat jullie aan de slag gaan met de  van CM. Hiermee moedigt CM een goede mondhygiëne 
aan bij kinderen. 

Deze stand kadert binnen het educatief pakket Ben de Bever voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Er is een uitbrei-
ding mogelijk voor de doelgroep 3 tot 6 jaar. Voor de kleintjes zijn er opdrachten uit het werkboekje Lanterfantje. 
Benieuwd naar het scholenaanbod van CM? Neem een kijkje op  www.cm.be/scholen  

Veel plezier! 
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Materiaallijst

Lagere school (Ben de Bever)

Opblaasbare  met 3 zijwanden (in opbergzak) + haringen

Verlengkabel van 40 meter 

Basis set :

2 QR-codes: 1 voor de quiz en de opdrachten, 1 voor enkel de quiz te spelen 

1 groot gebit + 1 grote tandenborstel 

Opdrachtentafel: tafel + hoes 

8 velcroplaatjes voedingsdriehoek en 6 velcroplaatjes stappenplan tandenpoetsen + 2 opbergmandjes 
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2 spiegels 

2 stempels

Tandenpoetsbrevetten (1 per kind) 

Stickervellen voor op het brevet

tube(s) tandpasta

Tandplakverklikkers (1 per kind)

Spoelbak   Flyers ‘Laat je tanden zien’ (1 per kind)

https://www.cm.be/media/Folder-Laat-je-tanden-zien_tcm47-10784.PDF
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Materiaallijst

Lagere school (Ben de Bever)

Optioneel:

Tablets

Opladers tablets

TikTok-banner + gewichten in zwarte koffer

Ben de Bever verkleedpak 

Indien apart aangekocht: 

Ben de Bever bekers

Ben de Bever tandenborstels
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Materiaallijst

1 memoryspel

1 ‘Zoek de 5 verschillen’ spel

Tandendoosjes om te knutselen (1 per kind)

Opklapbaar tafeltje

Knuffel Lanterfantje (decoratie)

Werkboek Lanterfantje (1 per kind)

Uitbreiding kleuters (Lanterfantje)
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TANDENDOOSJE

Vraag hulp aan mama of papa.

1. Neem een schaartje en knip het doosje uit op de zwarte lijn

2. Plooi de randjes om op de stippellijn

3. Lĳ m de witte, omgeplooide randen en sluit het doosje

4. Nu is het klaar om jouw melktandjes in te bewaren

Instructies:

Melktandjes kunnen uitvallen vanaf de kleuterleeftijd.
Bewaar ze in dit super leuke doosje.

TANDENPoetsen met Lanterfantje
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Zakjes met tandenborstel en zandloper (1 per kind) – zolang de voorraad strekt

Water om tandenborstels te spoelen

Vier ongepelde hardgekookte eieren. Laat vooraf één van deze eieren 24 uur weken in water, één in fruitsap, 

één in cola en één in melk. Hou de drankverpakkingen bij.  Geef de eieren en drankverpakkingen onderaan 

eenzelfde aanduiding zodat ze met elkaar kunnen gelinkt worden zonder dat dit meteen zichtbaar is. 

Materiaal om de eieren uit te stallen, zoals een eierdoos of eierdopjes

Toegang tot elektriciteit, stopcontact binnen 40 meter 

Balpennen

Gewichten om de tent te verstevigen indien de ondergrond beton is

Bij uitbreiding Lanterfantje:

 kleurpotloden/stiften

 lijmstiften

 kinderscharen

Totaalpakket: 1,3m lang, 90cm hoog, 80cm breed

(Tent: 4m op 4m, hoogte 4,5m en opdrachtentafel: 1,2m lang, 80cm breed)

Materiaal zelf te voorzien

Afmetingen 
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zeil 1

zeil 2

zeil 3

Algemene afspraken en richtlijnen bij opzetten

Voor het opzetten van de  voorzie je best 2 personen en ongeveer 30 à 45 minuten voorbereidingstijd. 

De tent blaast zichzelf op wanneer je deze in het stopcontact steekt, zoals een springkasteel. Gebruik indien 
nodig de meegeleverde verlengkabel. Belangrijk is om de ingebouwde blazer vrij te houden tijdens het opblazen, 
zo staat de  het snelste recht. 
Let erop dat de open kant op de gewenste plaats staat. Opgelet, er zijn haringen voorzien om de tent op zijn plaats te 
houden op een zachte ondergrond. Voorzie zelf gewichten indien de  op een harde ondergrond staat. 
De  moet gedurende het gebruik van stroom voorzien zijn.

De drie wandzeilen zullen standaard bevestigd zijn in de tent. 

                                         Bever al

• Leg de gewenste QR-code op een goed zichtbare plaats neer in de tent, bijvoorbeeld op de opdrachtentafel. Je 
hebt de QR code alleen nodig als de kinderen een eigen smartphone of tablet gebruiken. Als de meegeleverde 
tablets gebruikt worden, kan de quiz offline gespeeld worden. Standaard kies je de QR code mét opdrachten. 
Op een groter evenement kan je kiezen voor de  zonder opdrachten, dan kan je enkel de quiz 
spelen. 

• Plaats de opdrachtentafel in het midden van de tent. 
• Hierop zet je het grote gebit met tandenborstel, de vier eieren en de tablets. Ook de spiegels, bekers, tanden-

borstels, tandpasta, tandplakverklikkers, brevetten en stickers kan je hierop plaatsen. Heb je geen bekers en 
tandenborstels aangekocht, zorg er dan zeker voor dat je deze zelf voorziet. 

• Zet de mandjes met de velcrokaartjes vlakbij en plaats de spoelbak binnenin de tent.
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Extra opties

• Wordt de  ook gebruikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar? Plaats dan voor of in de tent de   
kleine tafel met het extra materiaal van Lanterfantje.

• Heb je ook de TikTok-banner ontleend? Zet de metalen buizen in elkaar en haal de hoes erover. 
       Je bevestigt op beide poten best een meegeleverd gewicht zodat de banner niet omvalt.
• Extra leuk wordt het als je je als Ben de Bever verkleedt en de kinderen zo begeleidt bij de opdrachten!

Wijsheids 
s tand 
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Om een vreemde taal te lerenMoet je heel erg veel studerenIs het nu Frans of Duits of PortugeesVoor jou is ’t allemaal Chinees Maar gelukkig is er ook een taalDie spreken wij allemaalPoets je tanden maar eens goedEn je weet meteen hoe het moetWant dan zingen wij…

Refr.
HoewoewoewoewoeHoewoewoewoewoeOewoewoewoewo-oeeeeeeeAwawawawawawa

Gooi dat woordenboek maar weg
En ook de juffen en de meesters hebben pech

Deze taal spreek je zo naMet een borstel en een tube tandpasta
Olifant: Met een tandenborstel in je mond, kom je heel de wereld rond!

Muis: Zelfs in Japan gaat het van… 
Refr.

 Als je op vakantie bentEn je denkt dat je de taal niet kentOnthou dan gewoon dit liedEn vergeet je tandenborstel nietWant ook in Engeland is het…
Refr.

En ook in Mexico!En in Italië

Refr.
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Lanterfantje tandenpoetslied
MEMORY SPEL

Twee minuten tandenpoetsen is veel leuker als je dat doet op de tonen van

het tandenpoetslied. Je vindt het liedje op www.cm.be/lanterfantje.
• Leg de kaartjes met het plaatje naar beneden op de tafel.

• Als je aan de beurt bent, draai je twee kaartjes naar keuze om.

• Als je twee dezelfde kaartjes hebt, mag je nog een keer!

• Het spel gaat zo verder tot alle kaartjes op zijn.

18 19

tandARTSSPEL
Zoek de vĳ f verschillen

1 haakje Met een haakje wrijft de tandarts over je tanden.
Daarmee voelt hij of er een gaatje zit.

( druppel waterspuit • haakje • vlek op hals giraffe • tand Lanterfantje • tandenborstel in kader )

2 SPIEGELTJE Met een kleine spiegel kan de tandarts
je tanden goed bekijken, ook langs de binnenkant.

4 De tandarts blaast je tanden droog
om ze beter te kunnen bekijken.WATER / LUCHTSPUIT

3 BOOR Met een boortje haalt de tandarts
de zieke delen uit je tand.

i.s.m.
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TANDENDOOSJE

Vraag hulp aan mama of papa.

1. Neem een schaartje en knip het doosje uit op de zwarte lijn

2. Plooi de randjes om op de stippellijn

3. Lĳ m de witte, omgeplooide randen en sluit het doosje

4. Nu is het klaar om jouw melktandjes in te bewaren

Instructies:
Melktandjes kunnen uitvallen vanaf de kleuterleeftijd.

Bewaar ze in dit super leuke doosje.

Verloop 

Kinderen van 3 tot 6 jaar:Lanterfantje
Voor of in de  staat het tafeltje met materiaal opgesteld voor de kleuters. Het gaat om knutselgerei, 
opdrachtplaten en een knuffel van Lanterfantje.
Elk kind krijgt: een werkboekje Lanterfantje, een zakje van Lanterfantje met een tandenborstel en zandloper 
(zolang de voorraad strekt) en een flyer ‘Laat je tanden zien’.

Opdracht 1: Tanden poetsen

Een Lanterfantje memory-spel in het thema van tanden poetsen. 
Dit spel is ook te vinden in het Lanterfantboekje op p.11.

Opdracht 2: Naar de tandarts gaan 

In deze prent over naar de tandarts gaan, zoeken kinderen de 5 verschillen. 
Dit spel is ook te vinden in het Lanterfantboekje op p. 19.

Opdracht 3: Kleuren en knutselen

De kinderen kunnen kleurplaten van Lanterfantje in het boekje inkleuren en het tandendoosje in elkaar knutselen. 
De opdracht om het tandendoosje te maken is te vinden in het lanterfantboekje op p. 13, maar er is per kind ook 
een extra exemplaar voorzien.

Wijsheids 
s tand 
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TANDENPOETSBREVET
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Mijn naam:

OPDRACHT 1: 
reuze gebit

OPDRACHT 3: 
tanden poetsen

OPDRACHT 4: 
voedingsdriehoek

OPDRACHT 5: 
link het ei

OPDRACHT 6: 
quiz

OPDRACHT 2: 
stappenplan

BendeBever_Brevet_A5_2022_v2_contour_druk.indd   1BendeBever_Brevet_A5_2022_v2_contour_druk.indd   1 09-08-2022   10:29:0309-08-2022   10:29:03

Ken jij de juiste volgorde bij het tandenpoetsen?
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GEBRUIK EEN HOEVEELHEID 

TANDPASTA TER GROOTTE VAN 

DE VOLLEDIGE BORSTELKOP

POETS VOLGENS DE 3 B’S:

EERST DE BINNENKANT

DAN BOVENOP
TOT SLOT DE BUITENKANT

POETS ALTIJD MET EEN 

SCHROBBENDE BEWEGING

LAAT MAMA OF PAPA NAPOETSEN

ZIJ ZIEN BETER

OF JE OVERAL GEPOETST HEBT

SPUW DE OVERTOLLIGE 

TANDPASTA UIT

1
1

2 3 4 5 6

Kinderen van 6 tot 10 jaar: Ben de Bever 
Kinderen volgen een route doorheen de tent, gelinkt aan het tandenpoetsbrevet. Bij elke uitgevoerde opdracht 
ontvangen ze een stempel op hun brevet.

Opdracht 1: Reuzegebit

Materiaal: zeil 1, groot gebit met tandenborstel
Op zeil 1 staan de verschillende stappen van het tandenpoetsen afgebeeld. De kinderen oefenen de stappen in 
met behulp van een groot gebit en grote tandenborstel . Deze opdracht wordt zonder tandpasta uitgevoerd.

Opdracht 2: Stappenplan

Materiaal: opdrachtentafel, losse velcro-plaatjes in mandje
De kinderen hangen de verschillende stappen van het tandenpoetsschema in de juiste volgorde aan de 
opdrachtentafel.
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Weet jij waar deze voedingsmiddelen thuishoren? 

Opdracht 3: Tandenpoetsen

Materiaal: zeil 2, tandenborstel, tandpasta, spoelbak, tandplakverklikker, spiegel
De kinderen kauwen een halve minuut op de tandplakverklikker. Nadien poetsen ze hun tanden en kijken ze 
in de spiegel of er nog tandplak zichtbaar is. Wegens de houdbaarheidsdatum van de tandplakverklikkers, 
adviseren we om ze enkel tijdens de activiteit te gebruiken en ze niet mee te geven aan de bezoekers van de 

. De tandplakverklikkers zijn nog veilig te gebruiken na de vervaldatum maar ze kunnen een 
verminderde werking hebben.
In de tent staat op het zeil de QR-code geprint die naar het Ben de Bever-lied linkt op de CM-website. Dit kan 
gebruikt worden ter ondersteuning van het tandenpoetsen.

Opdracht 4: Voedingsdriehoek

Materiaal: zeil 2, opdrachtentafel, velcro-plaatjes in mandje
De kinderen leren de voedingsdriehoek kennen aan de hand van de quiz en de voedingsdriehoek die op zeil 2 
van de  staat. Nadien testen ze hun kennis aan de opdrachtentafel: ze kleven de losse voedings-
middelen op de juiste plaats.

Opdracht 5: Link het ei

Materiaal: de vier hardgekookte eieren, drankverpakkingen
Er zijn vier ongepelde hardgekookte eieren in een doosje. Deze eieren zijn allemaal 24 u in water, melk, cola of 
fruitsap geweekt. De kinderen proberen elk ei met de juiste drank te matchen. 
Het effect op de eieren heeft ongeveer hetzelfde effect als op de tanden. Goed poetsen en bewust omgaan met 
wat je drinkt is dus de boodschap.

Opdracht 6: Quiz

Materiaal: CM tablets of QR-code samen met je eigen smartphone/tablet
Na deze opdrachten krijgen de kinderen de keuze om aan een quiz mee te doen: ze spelen de quiz door een 
QR-code te scannen met de tablet of hun smartphone. Op de meegeleverde tablets is het niet nodig om de 
QR-code te scannen, de quiz is daar offline beschikbaar. Na het invullen van de quiz, verschijnt een afbeelding 
die afhankelijk is van het resultaat. Op basis van die afbeelding krijgen de kinderen een sticker om op hun tan-
denpoetsbrevet te kleven. 
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Einde:

Je hebt na elke opdracht een stempel op je tandenpoetsbrevet gekregen, en na de quiz heb je een sticker 
gekregen die je op het brevet kan kleven. 

Proficiat, je hebt alle opdrachten uitgevoerd en bent nu helemaal klaar om ook thuis je mond extra goed te verzorgen. 
Laat die tanden maar blinken! 
Je krijgt de folder ‘Laat je tanden zien’ mee naar huis, zo kan je op elk moment de tips over mondhygiëne nalezen.

                                                                  

Richtlijnen bij het opruimen van de stand:

• Haal alle attributen uit de stand (de zeilen hoef je niet uit de tent te ritsen)
• Maak het materiaal indien nodig schoon en droog
• Haal de stekker uit het stopcontact
• Berg alles op in het voorziene opbergmateriaal
• Bezorg de tablets volledig opgeladen terug

Heb je nog vragen voor Ben de Bever? Stuur hem een mailtje via bendebever@cm.be.



Lanterfantje werd speciaal ontworpen 
voor kindjes van 2 tot 6 jaar. 

Meer informatie over Lanterfantje vind je op 
www.cm.be/lanterfantje

Kinderen in de lagere school? 
Vanaf het eerste tot en met het derde leerjaar 

kun je rekenen op Ben De Bever 
om je bij te staan bij het tandenpoetsen.

Meer informatie over Ben de Bever vind je op 
www.bendebever.be


