
Inschrijfformulier Heksenschool 
 Heksennaam:  

 

 Echte leeftijd:   jaar 

 Heksenleeftijd:   jaar 

 

 Beste toverspreuk ooit: 

RECENTE PASFOTO 

 

Mijn vliegkunsten zijn:  Mijn kookkunsten zijn: 

□ matig - slecht   □ matig - slecht 

□ redelijk - goed  □ redelijk - goed 

□ uitstekend – geweldig □ uitstekend - geweldig 

 

Ik neem wel/geen toverdier mee. Dit is: 

□     □  □     

 

Heksenkrabbel:        

     

©Vier je Dromen verkleedkisten 

Open dag van de Heksenschool 

 

Welkom op de open dag van de Heksenschool 

31 oktober 2020 - Van 18.30 – 21.00 uur



Wat leer je op de opleiding? 
 Toverdrankjes maken 

 Moeilijke spreuken goed opzeggen, en… 

 Lastige vloeken verbreken.   

 

Heb je al een beetje rond gekeken? 

Doe je wel een beetje zachtjes, zodat de heksenleerlingen je niet horen. 

We mogen ze tijdens hun heksenopleiding niet al te veel storen. 

Anders vliegen er voor je het weet zomaar bezems langs je heen. 

Of word je neus ineens verwisseld met je allergrootste teen. 

Soms hoor je vanuit de verte een harde lach. 

Je hoeft niet bang te zijn, zo zeggen heksen je gedag 

 

Heksen ABC 
Wanneer je heks wil worden leer je allereerst het Heksen ABC. 

 De A is van Abracadabra, dat is een bekende spreuk 

 De B is van Bi ba be loe ba, dat klinkt gewoon heel leuk 

 De C is van Chipolata, dat smaakt erg zoet 

 

Ga alvast maar oefenen, dan ken je het al goed! 

 

Het alfabet gaat zo nog wel even 

door 

Daarom stel ik je nu eerst even 

voor 

Dit zijn Kitty en Betty, zij staan al jaren voor de klas 

Ze hebben veel ervaring, dit komt goed van pas 

Met hulp van hun magische toverspel 

Haal jij je heksendiploma zeker wel! 

                                                                                                       

Wil jij ook een goede heks worden?  

Schrijf je dan nu voor deze opleiding in. 

                                                                 

Je bent van harte welkom 

Ook al heb je géén pukkel op je kin 

                                                                         

Tot ziens op de Heksenschool! 
Als je durft..?  


