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Agency voor Voedingscentrum:
Op maat gemaakte krant over de nieuwe schijf van 5.
Deze is verspreid op alle basisscholen en ingestoken in
Kidsweek zelf. Leskaart over de schijf van 5 ontwikkeld
voor alle Kidsweek- en Samsam-scholen. Een gedeelte
van de site is herschreven speciaal voor kinderen
inclusief SEO slag.
Video’s voor Voedingscentrum opgenomen. 13

