
Kinderen en ICT 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen 
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te 
vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 
 
Creatief met “ Elf yourself”  
 
Veel apps zijn gemaakt om met elkaar leuke dingen te maken: 
Muziek, filmpjes, bouwwerken.  
Met de kerst voor de deur: hoe leuk kan het zijn om samen met 
je kind(eren) een hilarisch kerstwens te maken en het resultaat 
te delen via mail of social media. 
Met de app “ Elf yourself” tover je je gezin om in swingende 
elven die een dansje doen. Voorbeeld: https://www.youtube.com/embed/boKVwpxRuxg 
 
De app is gratis, maar wil je iets meer variatie dan betaal je per ander dansje € 1,09, wil je 
alle 19 dansjes dan ben je voor het totale pakket € 6,99 kwijt. 
 
Zo werkt de app: 
 
Download Elf Yourself in de Apple Store of in de Google Play Store 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie wenst u veel plezier met deze app, een hele fijne kerst en een prachtig 2019!  

  stappenplan Elfyourself  

ELF YOURSELF 

 

 

 

Tik op ‘Take Photo’. 

                                                                  Maak een foto en tik op ‘Use Photo’.  

                                               Niet goed? Tik op ‘Retake’. 

 

Schuif je foto in het midden van het lege 
gezicht. Met je twee vingers kan je door 
te knijpen je gezicht groter of kleiner 
maken. 

Schuif de stippellijn over je mond. 

Tik op ‘Next’. 

Tik op ‘Another Elf’ om een 2de persoon 

toe te voegen. 

Tik op ‘Add greeting’. Tik in het 

grote vak en typ je boodschap. Tik 

op ‘Save’ om op te slaan. 

Tik op ‘Let’s dance’. 

Tik op de envelop.  

Vul bij ‘Aan’ het 

mailadres in van 

aan wie je het wilt 

sturen: 

_______________ 

Tik 

rechtsbovenaan 

op ‘Stuur’. 

Open de app ‘ElfYourself’. 
 
 

https://www.youtube.com/embed/boKVwpxRuxg
https://itunes.apple.com/nl/app/elfyourself-by-office-depot/id582486077?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.officemax.magicmirror.ElfYourSelf&hl=nl_NL

