
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedankt voor het downloaden van mijn product.  
Dat betekent dat je het net zo leuk vindt als ik!  

Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig is, 
heb ik hieronder een aantal regels opgesteld voor als je 

mijn producten gaat gebruiken: 
 
 

- Je mag het printen voor projecten op school of voor 
persoonlijk gebruik. Je mag het echter niet kopiëren, 
namaken, verkopen, of aanpassen en als eigen werk 
aanbieden.  

- De clipart in mijn projecten/op mijn website/op mijn 
Facebookpagina mag je tevens niet kopiëren en in 
eigen projecten gebruiken.  

- Laat altijd www.jufleontine.com onderaan de pagina 
staan. 

- Als je in je blog of op social media naar mijn product 
wilt verwijzen kan dat door duidelijk de link: 
www.jufleontine.com erbij te zetten, of d.m.v. een link 
naar het desbetreffende bericht (niet de link van het 
PDF- of ZIP-bestand gebruiken). 

 
 

Alvast bedankt en veel plezier ermee! 
 
Clipart van Pixel Paper Prints https://www.etsy.com/shop/pixelpaperprints 
 

https://www.etsy.com/shop/pixelpaperprints


 

Robot 1 heeft geen olie meer!  
Breng de bot eerst naar het olie-vat 
en dan naar de smeer-pot.  
Let op! Druk 2 keer op  om het  
olie-vat en de smeer-pot mee te nemen. 
Klaar? Breng de bot terug naar robot 1. 
Robot 2 mist een moer!  
Breng de bot eerst naar de moer en 
dan naar de steek-sleu-tel. 
Let op! Druk 2 keer op  om de moer en 
steek-sleu-tel mee te nemen. 
Klaar? Breng de bot terug naar robot 2. 
Bij Robot 3 zit een tand-wiel los!  
Breng de bot eerst naar de bout en 
dan naar het tand-wiel. 
Let op! Druk 2 keer op  om de bout en 
het tand-wiel mee te nemen. 
Klaar? Breng de bot terug naar robot 3. 
Robot 4 is een schroef kwijt!  
Breng de bot eerst naar de schroef en 
dan naar de schroeven-draaier. 
Let op! Druk 2 keer op  om de schroef 
en schroeven-draaier mee te nemen. 
Klaar? Breng de bot terug naar robot 4. 

 



 

Lamineer deze robots en knip ze uit. Plak ze met wat poster buddy op de 
achterkant van de Blue-Bot/Bee-Bot. Zo is het net of ze worden 
meegenomen. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

         
              
 


