


Voorbeeld Activiteiten
Open dag voor de allerjongsten
Het doel van de actie  'Ga voor gaaf, ontdek de horeca!' is laten zien hoe
superleuk het is om in de horeca te werken. Dit lukt alleen wanneer je kinderen
op een interactieve manier een voorproefje geeft.

Dit kun je doen door verschillende activiteiten te organiseren waaraan
kinderen kunnen deelnemen. In dit document vindt je een aantal voorbeelden
van activiteiten. Laat je vooral ook inspireren door de verschillende opleidingen
die jullie zelf aanbieden. Zie het als een open dag voor de allerjongsten

Activiteiten

Pannenkoeken versieren/bakken

Flip your pancake

Mini praktijkles

De Horeca Quiz

Pannenkoeken bakken
Een activiteit op Nationale Pannenkoekdag kan natuurlijk niet
plaatsvinden zonder pannenkoeken. Laat samen met studenten en
docenten van de horecaopleidingen zien hoe je de perfecte
pannenkoek bakt. 

Laat de kinderen vervolgens zelf aan de slag
gaan met het versieren van de pannenkoeken
met beleg (stroop, poedersuiker, of gezonder
met appel, rozijnen en andere vruchten). 

Klaar met versieren? Smullen maar!

TIP
Koppel een leuke challenge aan het versieren
van de pannenkoek. Wie maakt de GAAFSTE
pannenkoek?

https://horeca.nl/gavoorgaaf/


De handen mogen uit de mouwen. Laat kinderen zelf proberen een
pannenkoek te flippen. Hiervoor heb je alleen een paar afgekoelde
pannenkoeken en een pan nodig.

Open dag voor de allerjongsten
Voorbeeld activiteiten

Flip your pancake

TIP
Maak leuke foto's van de kinderen in actie. Deze kun je na afloop met
de ouders delen. Let op! Vraag altijd wel eerst even om toestemming.

Mini praktijkles
Laat kinderen ervaren hoe het is om een echte horecaopleiding te
volgen. Maak een mini praktijkles waarin de kinderen zelf aan de slag
kunnen.

Leer ze bijvoorbeeld hoe je op de juiste manier een tafel indekt 
of hoe je meerdere borden in één hand kunt vasthouden.

De kinderen kunnen zelf proberen om meerdere
borden vast te houden. Maak hierbij wel gebruik
van papieren bordjes.

De Horecaquiz
Tijd om te checken hoeveel de kinderen al weten van de horeca .
Bedenk een paar meerkeuze vragen die kinderen moeten
beantwoorden. 

Na het quiz ontvangen de kinderen dan
allemaal het boek Saffraan & Sjalot

https://horeca.nl/gavoorgaaf/

