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Voorwoord
Wat een gekke vakantie. Je ben vrij, maar je
moet zoveel mogelijk thuis blijven en afstand
houden van anderen. Je mag gelukkig wel
lekker buiten spelen, maar alle grote
speeltuinen zijn gesloten en alle activiteiten
gaan niet door. Kids2Fun had leuke plannen
voor jullie voor in de meivakantie, maar
omdat die niet door kunnen gaan, bieden wij
jullie dit Kids2Fun vakantieboek aan.
In dit vakantieboek vinden jullie leuke
creatieve opdrachten, sportieve spelletjes,
raadseltjes, recepten en nog veel meer. Zo
hoef je je niet te vervelen in de vakantie! De
meeste oefeningen en opdrachten kan je op
de computer doen, maar het kan ook handig
zijn om het vakantieboek uit te printen.
Veel plezier en succes! We vinden het leuk
als je een foto of filmpje plaatst op onze
Facebookpagina @kidsaanz als je lekker
bezig bent met het Kids2Fun vakantieboek.
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Hoe voel jij je vandaag?

#StopTheSpread

Peuters &
Coronavirus
kleuters
Talking to your kids about the

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Lekker#StopTheSpread
naar buiten!

Toveren met water

Pak een bekertje water en een kwast en ga lekker naar buiten.
Met de kwast en het water kun je naar hartenlust verven op de
tegels. En rara, kan je raden hoe het kan dat je tekening na een
poosje weer verdwijnt? Genoeg plek om nog een keer opnieuw
te beginnen!

Be developmentally
appropriate.
Blik gooien

Dit spel speelden jouw papa en mama
Try answering their questions
vast ook al toen ze nog klein waren.
instead of volunteering too
Ik denk zelfs dat opa en oma het al speelden.
much information as this
Het blijft leuk om te doen.
might be overwhelming.
Spaar een paar blikken en stapel ze op elkaar als een
piramide. Ga er een stukje vandaan staan en probeer
alle blikken met een bal om te gooien.

Flessenspel
Neem ieder een lege frisdrankfles en vul deze
met water. Ga tegenover elkaar staan (houd
bij jonge kinderen de afstand klein). Probeer
met een bal de fles van de ander om te
gooien. Als je fles omvalt, moet je eerst de
bal weer pakken voordat je de fles rechtop
Sources:
zet. Wie zijn fles is als eerste leeg?

www.who.int
www.cdc.gov
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Spelen
met de zon
#StopTheSpread

Teken met stoepkrijt een paar gekke gezichten op
de tegels. Kan je de schaduw van je gezicht precies
over het gekke gezicht laten vallen?

Let them talk about
Je kan ook wat speelgoed en een vel wit papier mee
theirZet worries.
naar buiten nemen.
jouw speelgoed zo neer, dat je

de schaduw op je papier kunt zien. En lukt het jou om
Be van
openjouw
and invite
them to
de omtrek
speelgoed
te tekenen?
discuss what they may have
and howkan
theyjefeel.
Als de zon goedheard
fel schijnt,
een laken ophangen
en dan met de zon als lichtbron van achteren een
schimmenspel spelen.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Voor
binnen
#StopTheSpread

Molentje vouwen

Heb je thuis
vouwpapier? Dan kan
je één van deze twee
molentjes vouwen! Als
je hem op een stokje
vast maakt met een
spijkertje (met een
kraaltje er tussen) kan
Most
children
would
have
heard
about
je hem buiten
the
virus
or
seen
people
wearing
uitproberen in de
masks. This is your opportunity to
wind.
keep them informed and set the tone.
Als er geen wind is,
kun je proberen of het
molentje rond draait
als je hard gaat
rennen.
Blazen kan natuurlijk
ook.

Don't be afraid to
talk about the
coronavirus.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Speurtocht
#StopTheSpread

Ga op speurtocht door je huis. Kom je één van deze
dingen tegen? Kleur het plaatje dan in.

Stick to routine.
School might have been shut down so
it's up to you to keep your kid's day
structured. Create and stick to
schedules for mealtime, study and play.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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#StopTheSpread
Doolhof

Manage your
own anxiety.

Help deze aap op
weg naar zijn
banaan.

When you notice yourself feeling
anxious, take time to calm down
before trying to have a conversation
or answering your child's questions.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Zie
jij
de
5
#StopTheSpread
verschillen?

Focus on what they
can do to keep safe.
Help your kids feel empowered
by teaching them what they
can do to keep safe. Show
them how to wash their hands
or how to sneeze properly.

Antwoorden:
Donald's strik
Mouw van de rode trui (Kwek)
Kledingstuk bovenste la
schilderij
Onderste handvat la

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Knutsels &
frustels

10

Het voorjaar
in huis
Benodigdheden:

⦁ papier
⦁ potlood
⦁ gum
⦁ schaar
⦁ stiften
⦁ plakband
Teken op het papier een band,
⦁ plastic bloempotje
waarmee je de buitenkant van de
⦁ schoteltje
bloempot kan bedekken. Teken op het
⦁ potgrond of aarde
papier bloemetjes met je stiften.
uit de tuin
Wikkel de band om het bloempotje
⦁ zonnebloemzaadjes heen en plak het vast met plakband.
of andere
Vul het bloempotje voor een derde
bloemzaadjes
met aarde. Leg daar de zaadjes op en
doe daar nog een laagje aarde
overheen. Zet het bloempotje op een
schoteltje. Iedere dag een beetje water
geven en wachten maar!
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Knutselen
met wc-rollen
13
inspiratiefoto's

Droomvanger
maken
Benodigdheden:
⦁ dunne lange buigzame tak
⦁ schaar
⦁ verschillende kleuren wol
of katoengaren
Eventueel:
⦁ stenen
⦁ veren
⦁ schelpen
⦁ (gedroogde) bloemen

Buig de tak in de gewenste vorm en
knoop de uiteinden met een touwtje
aan elkaar. Wikkel willigkeurig met het
garen van links naar rechts en kruislings.
Denk maar aan een spinnenweb. Gebruik
telkens verschillende kleuren. Knoop
daarna de voorwerpen die jij mooi vindt
in de dromenvanger. Hang de dromenvanger aan een lang stuk touw, of
verschillende kleuren touw, zodat je
hem op kan hangen.
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Collage maken
Benodigdheden: schaar, papieren, lijm en oude
tijdschriften, kranten of reclamefolders.
Teken op een papier een omtrek van een hoofd
inclusief kapsel.
Knip of scheur uit de tijdschriften zoveel mogelijk
afbeeldingen van ogen, neuzen, monden en kapsels.
Voor de achtergrond van de collage zoek je plaats van
lucht, gras of bloemen. Ook is het leuk om gekleurd
papier te gebruiken en dat in kleine stukjes te
knippen.
Beplak een leeg papier met de achtergrondstukken.
Vul daarna het gezicht dat je hebt getekend met de
geknipte of gescheurde afbeeldingen en plak ze vast
met lijm. Plak het hoofd op het achtergrondpapier.
Klaar is je creatieve collage!
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Piet Mondriaan
Wat recht is wordt krom, wat
krom is wordt recht.
We gaan een kijkje nemen in de tuin van Piet
Mondriaan. Google maar eens wie deze bekende
kunstenaar was.
Wat heb je nodig? Niet veel!
2 papieren, potlood en gum.
Je gaat twee tekeningen maken.
Tekening 1:
Maak een potloodtekening van het uitzicht wat je op
dit moment ziet. Je kamer? Het uitzicht vanuit het
raam? De tuin of het balkon?
Tekening 2:
Je legt tekening 1 naast je en pakt een
nieuw papier. Je maakt tekening
1 na, maar alle rechte lijnen
worden krom en alle kromme of ronde
lijnen worden recht.
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Tribel maken
De Tribel is een kunstvorm van de
Maori’s, een volk uit Nieuw
Zeeland.
Aan de tatoeage in hun gezicht kon
je zien uit welke stam ze kwamen.

Wat heb je nodig?
Papier, potlood, gum en een
zwarte stift.

Ontwerp je eigen Tribel zodat
jij kan laten zien uit welke
stam jij komt.
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Leuke
doedingetjes

Apple juice, blueberry, protein, banana

Apple juice, strawberry, blueberry, raspberry,
banana, protein

Pineapple juice, mangos, banana, ginseng

Milk, cinnamon, banana, honey, protein

Milk, peanut butter, honey, banana

Milk, strawberries, peanut butter, lean body
chocolate, 51 grams of protein
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CHECKLIST
doe-dingen voor in en rondom het huis
Dingen doen uit het Kids2Fun vakantieboek
Je kamer opruimen (zie pagina 21)
Doe de afwas
Onkruid wieden
Je eigen kamer stofzuigen (zie pagina 21)
Plantjes in de tuin en woonkamer water geven
Papa of mama helpen met koken
Een verse fruitsalade maken
Opa of oma opbellen voor een praatje
De tafel dekken en afruimen na het eten
De hond (van de buren) uitlaten
Je eigen schone wasgoed in de kast leggen
Je speelgoed opruimen

Hier w
orden
jouw o
uders
blij va
n,
wedde
n?

Je eigen bed opmaken
De playstation afstoffen
De vuilcontainer aan de straat zetten
Je speelgoed uitzoeken. Wat kapot is, kan weg. Waar je niet
meer mee speelt kan je misschien wel ruilen met een
vriendje of vriendinnetje?
Speelgoed in een sopje leggen en daarna afdrogen.
Alle puzzels maken om te kijken of ze nog compleet zijn.
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CHECKLIST
doe-dingen voor in en rondom het huis
Zit je al in de bovenbouw?
Dan kan je ook deze doe-dingen doen!
De vloer dweilen
De ramen zemen binnen
De ramen zemen buiten
Toilet schoonmaken
Grasmaaien
Badkamer schoonmaken
Douche schoonmaken
Boodschappen voor je ouders doen
Boodschappen voor je opa en oma doen
Poffertjes bakken (zie pagina 30)
Kledingkast opruimen. Kan kapotte kleding nog gemaakt
worden? Of maak er iets nieuws van!
Auto wassen van je ouders. Vraag wel eerst even
toestemming. En kijk meteen op de volgende pagina van dit
vakantieboek!
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AUTO WASSEN
Maak je vader blij!
Benodigdheden:
Autowas, spons, emmer, zeem en eventueel een waterslang.
Vraag aan je moeder of vader of je de auto mag wassen.
Ze willen je vast wel even helpen met de voorbereidingen,
zoals de waterslang aan de kraan doen, emmer met sop
vullen etc. Sop daarna met de spons en autowas de auto
helemaal in. Dan spoel je de auto af met de waterslang.
Heb je die niet? Dan moet je emmertjes water halen, die je
over de auto leeg mag gooien. Tot slot maak je de auto
droog met een zeem.
Maak een foto van de auto als deze vuil is en maak een
foto van de auto als je deze hebt schoongemaakt. Vraag
ook even aan je vader of moeder of ze een foto willen
maken als je bezig bent met de auto te wassen. Het
leukste is om een grappige foto te (laten) maken als je
aan het wassen bent. Kan je die meteen posten op onze
Facebookpagina (@kidsaanz).

Beau & Noa

Tip: doe dit bij mooi
weer, want je wordt
kletsnat. En trek oude
kleding aan.
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IN EN ROND HET
HUIS
Bosje bloemen
Pluk mooie bloemen ergens in de buurt van jouw huis.
Misschien loopt je moeder of een vriendinnetje wel even mee
(let op de 1,5 meter afstand). Pas op dat je niet per ongeluk
uit een tuin plukt. Maak er een mooi bosje bloemen van en
verras er iemand mee, bijvoorbeeld je moeder of de
buurvrouw.
Kamer opruimen
Maak een voor- én na-foto van je kamer. Dus
een foto voordat je kamer is opgeruimd en
een foto nadat je kamer is opgeruimd. Post
de foto's op onze Facebookpagina
(@kidsaanz), want wij zijn erg benieuwd of
er nog opruimtalentjes zijn! Tip: stofzuig ook
meteen even je kamer, dan is je moeder ook
helemaal gelukkig.
Stoepkrijttekening XXL
Hoe leuk zou het zijn dat jij de
allergrootste stoepkrijttekening
ooit maakt? Maak gebruik van de
héle stoep en maak een mooi
kunstwerk. Wat nog leuker is,
zorg dat je zelf onderdeel van de
tekening wordt. Net zoals hier
Vergeet de foto niet met
ons te delen!
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FOTOCHALLENGE
Win jij één van de prijzen?
Wij dagen jullie uit!
Nu we voorlopig niet meer op vakantie kunnen, dagen we
jullie uit om de vakantie naar huis te halen.
Lukt het jou om je leukste vakantiefoto THUIS na te
maken? Wees creatief en probeer jouw thuisfoto zoveel
mogelijk op jouw echte vakantiefoto te laten lijken.
Óf
Maak een foto waarbij het lijkt alsof je écht op vakantie
bent. Misschien kan jij op jouw foto mensen wel in
verwarring laten brengen omdat het lijkt dat je in het
buitenland bent?
Wedden dat je daar meteen al een vakantiegevoel van
krijgt?
Je kan hier ook nog eens een lekkere prijs mee winnen. De
drie makers van de beste en leukste
foto's winnen een bon van
ijssalon Bij Zegers!
Post jouw foto op onze Facebookpagina (@kidsaanz) en
maak kans op één van de prijzen!
Ga snel door naar de volgende pagina om onze
voorbeelden te zien.
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FOTOCHALLENGE
Voorbeelden

Marco ging op vakantie met het vliegtuig.
Goed gelukt hè? Net echt!

Jeffrey was met zijn zoon
op vakantie naar 'Tuinesië'

Jacqueline maakte haar
vakantiefoto na.

Marco en
zijn
dochters
ook,
boooeh!
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Sport & spel
24

Speurtocht
Maak een lijstje met spulletjes die gezocht moeten
worden. Bijvoorbeeld iets roods, iets ronds, iets
kleins, iets groots... Noem het maar op! Je kan zelf
kiezen of het spullen uit huis zijn of spullen voor
buiten. Het is ook leuk om iemand anders te vragen
om een lijstje voor jou te maken. Of maak jij een
lijstje voor je broertje of zusje?

Obstacle run
De vloer is lava, dat ken je natuurlijk wel. Maar wist je
dat je ook je eigen hindernisbaan kunt bouwen? Neem
alle materialen die je mag gebruiken en stel zo je eigen
hindernisbaan op. Wees creatief en daag elkaar uit!
Wie zet de snelste tijd neer?
Tip: op YouTube zijn leuke filmpjes te vinden met
hindernisbanen voor in de tuin of in huis.

Sokken jeu de boules
Jeu de boules, heb je dat al eens gespeeld? Vaak
spelen mensen dat op vakantie, maar je wist vast niet
dat je dit ook thuis kan doen zonder de juiste
speelballen! Pak per speler 3 dezelfde soort sokken
en probeer ze zo dicht mogelijk bij het afgesproken
punt te gooien.
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Balletje blazen
Voor dit spelletje heb je een paar bekers nodig en een
klein balletje dat kan drijven. Je vult de bekers tot
aan de rand toe met water. Zet de bekers achter
elkaar en leg het balletje op het water in de eerste
beker. De kunst is om het balletje al blazend over alle
bekertjes naar de overkant te brengen. Probeer ook
zeker de rest van het gezin eens uit te dagen!

Ballon darten
Darten op een creatieve manier. Vul een aantal
ballonnen met wat verf en hang ze op een witte
canvas. Iedere keer als jij een ballon lek gooit, spat de
verf er uit.
Zo ben je én
leuk bezig en
maak je nog wat
leuks om weg te
geven.
Nog leuker:
maak je eigen
katapult en
schiet de
ballonnen daar
mee kapot.
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Minigolf
Nu alle minigolfbanen gesloten zijn, is het tijd om je
eigen golfbaan te bouwen.
Wat heb je daar voor nodig?
⦁ stick of stok
⦁ ballen of sokken
⦁ karton, papier en/of emmertjes
⦁ tape
Een hole van karton maken is simpel. Buig het karton
tot een halve ovaal en plak deze met tape vast op de
grond. Op deze manier maak je aan aantal holes en je
eigen parcours is klaar! Ook is het leuk om een
emmertje aan de grond vast te plakken.
Heb je geen stick? Niet erg, met een pollepel kom je
ook een heel eind.

Maxi mikado
Op een vrij eenvoudige manier kun je zelf een maxi
mikado maken. Het eerste wat je doet, is takken
zoeken. Daarna maak je de takken allemaal van
ongeveer dezelfde lengte. Bind verschillende kleuren
touw aan de takken of verf ze.
Dit spel speel je met z'n tweeën. Je laat de takken
tegelijk vallen. Om beurten probeer je een tak te
pakken, zonder dat de andere takken bewegen. Is dat
gelukt dat? Dan mag je de tak houden. Beweegt er
toch iets? Dan gaat de beurt naar de ander.
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Bakken &
snacken
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Medaille
koekjes
Ingrediënten

⦁ Verwarm de oven voor op 180 °C.
⦁ Rol het deeg met de deegroller
Voor 12 koekjes:
uit tot een lap van 1/2 cm dik.
⦁ 150 gram ongezouten
Steek met de uitsteekvorm 12
roomboter
koekjes uit het deeg.
⦁ 125 gram kristalsuiker
⦁ Maak met de M&M’s een 1 op de
⦁ 250 gram tarwebloem
koekjes. Houd 1.5 cm van de rand
⦁ ½ tl bakpoeder
vrij. Maak 1 cm onder de
⦁ Voor het versieren nog
bovenkant van elk koekje een
100 gram M&M’s en 4
gaatje.
kleurstofstiften
⦁ Leg de koekjes op een met
Bereiding
bakpapier beklede bakplaat en bak
in de oven in ca. 12 min.
⦁ Doe de suiker, boter,
goudbruin en gaar. Laat afkoelen
bloem en het bakpoeder
op een rooster.
in een kom en kneed kort
⦁ Versier de koekjes met de
tot een samenhangend
decoratiestiften en rijg het lint
deeg.
door het gaatje.
⦁ Wikkel het deeg in
vershoudfolie en laat 1
uur rusten in de koelkast.
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Poffertjes
spiesjes
Ingrediënten
⦁ poffertjes (kant-enklaar of naar recept)
⦁ fruit naar keuze
⦁ prikkers
Voor home made
poffertjes:
⦁ poffertjespan
⦁ 250 gram bloem
⦁ 1,5 tl bakpoeder
⦁ snuf zout
⦁ 300 ml melk
⦁ 2 eieren

Bereiding
⦁ Zet de poffertjespan op
het vuur (middelhoog)
zodat deze goed heet kan
worden.

⦁ Verwarm in een ander pannetje
vervolgens een klont boter.
Wanneer deze gesmolten is,
gebruik je een kwastje om de
poffertjespan in te vetten.
⦁ Vul de kuiltjes voor maximaal
2/3 met beslag. Wanneer aan de
bovenkant belletjes komen kun je
ze met een vorm eenvoudig
omdraaien.
⦁ Laat de zelfgemaakte poffertjes
afkoelen voordat je de spiesjes
maakt.
⦁ Gebruik je kant-en-klare
poffertjes? Laat ze dan even een
beetje op kamertemperatuur
komen of warm ze op in de
magnetron, dan zijn ze lekkerder.
⦁ Zet het fruit klaar dat je wilt
gebruiken en snijd dit waar nodig
in stukjes. Neem dan een prikker
en rijg hier afwisselend fruit en
poffertjes aan.
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Pizza
Toast
Ingrediënten
Voor 3 toasts:
⦁ 1 blikje tomatenpuree
(70 gr)
⦁ stuk of 10
cherrytomaatjes
⦁ halve rode ui
⦁ Italiaanse kruiden
(halve tl per broodje)
⦁ geraspte kaas
⦁ 3 boterhammen (of
andere broodjes)

Bereiding
⦁ Verwarm de oven voor op 200 °C.
Snipper de rode ui en snijd de
cherrytomaatjes in vieren. Smeer de
boterhammen in met een laagje
tomatenpuree. Hier verdeel je de
wat Italiaanse kruiden, rode ui,
cherrytomaatjes en geraspte kaas
overheen. Leg de pizza toast op een
bakplaat met bakpapier.
⦁ Bak de pizzatoast circa 6-8
minuten in de oven.
⦁ Uiteraard kun je je pizzaatje ook
beleggen met andere ingrediënten
zoals salami, ham, paprika,
courgette of ananas. Net wat jij
lekker vindt, of wat je nog in huis
hebt.
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Aardbeien
yoghurtijs
Ingrediënten
Voor 4 (kleine) ijsjes:
⦁ 200 ml (Griekse)
yoghurt
⦁ 75 ml melk
⦁ 150 gram aardbeien
⦁ evt. 1 tl honing
⦁ ijsvormpjes of glazen
en ijsstokjes

Bereiding
⦁ Verwijder de kroontjes van de
aardbeien. Doe de yoghurt, melk,
aardbeien en eventueel een beetje
honing in een maatbeker. Maal alles
fijn met een staafmixer. Giet dit het
daarna in een paar ijsvormpjes.
⦁ Zet de ijsvormpjes voor minimaal
6 uur in de vriezer totdat ze hard
zijn.
Tip: probeer ook eens een ander
soort fruit zoals frambozen of
watermeloen. In plaats van vers
fruit kan je ook diepvriesfruit
gebruiken.
Jammie!
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Vlaflip
Bereiding
Ingrediënten
Voor 4 personen:
⦁ 1 doosje diepvries
(zomer)fruit
⦁ 2 eetlepels
poedersuiker
⦁ 400 ml vanillevla
⦁ 240 ml Griekse yoghurt
⦁ 150 gram blauwe
bessen (of ander fruit
wat je lekker vindt)

Benodigdheden
⦁ 4 glazen
⦁ Een staafmixer
⦁ Een hoge kom
⦁ Een (grove) zeef en een
lepel
⦁ Een weegschaal of
maatbeker

⦁ Laat het diepvriesfruit
ontdooien. Doe dit samen met
de poedersuiker in een hoge
kom. Maak er met een
staafmixer een saus van.
⦁ Zet een zeef op een andere
kom. Giet de saus er in en duw
het er met de achterkant van
een lepel doorheen. Zo blijven
de pitjes in de zeef en krijg je
een gladde saus.
⦁ Zet 4 glazen neer en schenk in
elk glas 100 ml vanillevla.
Verdeel de saus over de 4
glazen.
⦁ Schep op elk glas wat yoghurt
en verdeel er de bessen over.
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Kraak je
hersenen
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BREINBREKERS

Welk ijs kan
niet smelten?

Waarom zijn vissen
zo slim?
Omdat ze in een school zwemmen

Jantje's moeder
heeft 3
kinderen:
Kwik, Kwek en
….?

Jantje

ra ra ra! Hoe zit het?

radijs
Een ambulance blust niet

Hoe kan je een
tennisbal zo hard
mogelijk gooien
en bij je terug
laten komen
zonder dat de bal
ergens tegenaan
stuitert?

Er staan drie
huizen in brand.
Een geel huis, een
rood huis en een
groen huis. Welke
gaat de
ambulance als
eerst blussen?
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Recht omhoog gooien
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Jongedam
Kijk goed naar de onderstaande afbeelding. Je
hersenen kunnen je soms flink voor de gek houden!
Zie jij een jonge dame of juist een oude mevrouw? En
als je nog eens goed kijkt, wat zie je dan? En wat zien
jouw ouders?
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Geloof ji
Wist jij al dat je soms je eigen ogen niet kunt
geloven? Kijk maar eens naar onderstaande
afbeelding. Vakje ‘A’ en vakje ‘B’ hebben namelijk
dezelfde kleur! Geloof je het niet? Print het plaatje
dan maar eens uit en vouw het precies zodat de 2
vakjes elkaar raken. Hocus pocus?
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Ben jij al
Staan al deze rondjes hieronder nou stil of draaien ze
rond? Focus je eerst eens op de hele afbeelding. En
focus je daarna eens op één rondje van de afbeelding.
Draaien ze nou naar links of naar rechts?
Snap jij het nog?
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Een doeDit is een leuke doe-opdracht. We gaan testen of jouw
hersenen dit aankunnen. Hieronder zie je woorden en
kleuren staan. Je leest het rijtje hard op voor.
Let op: je lees wat er staat en noemt niet de kleur van
de woorden. Succes!

Het klonk simpel, maar waarom is het
toch zo lastig?
Het zit zo: je rechter hersenhelft
probeert de kleur te zeggen, maar je
linkerhersenhelft wil het woord
lezen.
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Sudoku

40

Kruiswoordpuzzel
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Woordzoeker
Oplossing kruiswoordpuzzel vorige pagina: kappersstoel

Vind jij de 20 woorden?

AANZ
AFSTAND
ANDERHALVE METER
BAKKEN
BINNENBLIJVEN
CORONA
CREATIEF

HANDENWASSEN
HELPEN
LIEF
KNUTSELEN
MEIVAKANTIE
OPDRACHT
OPLOSSING

PROEFJES
SAMEN
SCHOOL
SPEL
SPELEN
SPORT
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De proefjesrubriek
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Lavalamp
Wat heb je nodig?
⦁ (zonnebloem)olie
⦁ water
⦁ kleurstof
⦁ bruistablet of bakpoeder
⦁ een fles

Heb je alles?
Mooi zo, dan gaan we
verder!

Vul de fles voor de helft met zonnebloemolie.
Meng het water met de kleurstof.
Giet het water met de kleurstof in de fles.
Wacht even tot er twee lagen zijn ontstaan.
Gooi een bruistablet of een beetje bakpoeder in de
fles. Check vooral even de reactie hiervan!
Als je wilt dat je lavalamp licht geeft, kun je er een
lampje achter zetten.
Als de lavalamp is uitgewerkt, kun je er gewoon een
beetje meer bakpoeder bij gooien.
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Maak zelf prik
Wat heb je nodig?
⦁ 1 glas water
⦁ theelepel
⦁ bakpoeder
⦁ limonadesiroop

Alles in huis?
Daar gaan we!

Pak een glas water en doe daar een halve theelepel
bakpoeder in.
Let op: bij te veel bakpoeder proef je de bakpoeder en
dat is niet lekker! Schenk daar je favoriete siroop bij
en roer alles langzaam door elkaar met het lepeltje.
Als het meeste schuim is opgelost, kun jij genieten
van je eigen frisdrank. Cheers!
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Experimentjes
Vulkaan
Dit is onze favoriet!
Als baking soda
met azijn in
aanraking komt,
geeft dat een heel
leuk effect. Doe
een lepel baking
soda in een glas en
schenk daar azijn
bij. Vergeet geen
stapje achteruit te
doen!

Toverballonnen
Een ballon die zichzelf opblaast door
een chemische reactie,
dat klinkt gaaf toch?
Vul een niet-opgeblazen ballon voor de
helft met baking soda. En vul een flesje
voor een derde met azijn. Schuif de
ballon voorzichtig over de monding van
de fles. Zodra de baking soda in het
azijn valt zal de ballon zich opblazen
met het gas dat vrijkomt bij de reactie.

Zelf klei maken
Meng 2 kopjes bloem, 1 kopje zout en
2 eetlepels olie met elkaar. Even goed
mengen. Je kan er zelfs een drupje
kleurstof bij doen, als je een leuk
kleurtje wilt. Doe er daarna 1 kopje
lauwwarm water bij. Kneden, kneden,
kneden en klaar is de home made klei!
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Regenboog

Heb jij ook een
gaaf patroon
gekregen? Maak
een foto en post
die op onze
facebookpagina!

In skittles of jelly beans
zitten kleurstof. Als je ze in
het water legt kan je mooie
patronen maken. Kijk maar!

Zelf klei maken

Nog een leuke tip! Meng baking
soda en scheerschuim met elkaar.
Wat krijg je dan?

(nep)sneeuw

Wat heb je nodig?
⦁ skittles of jelly beans
⦁ een bord
⦁ water
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Gummibeer XL
Wat heb je nodig?
⦁ gummiberen
(winegums kan
ook)
⦁ bakje met water
⦁ kom of diep bord
⦁ geduld

Ken jij ook die kleine zachte
zoete gummibeertjes?
Hmmmm! Jammer dat ze zo
klein zijn hè?
Zullen we ze vandaag een
stuk groter maken?

Het is heel simpel! Leg de gummiberen in een grote
kom en vul deze met water.
Vanaf nu heb je veel geduld nodig...
Zet de kom met gummiberen en water apart. Probeer
het een hele dag te laten staan. Kijk na 24 uur weer
bij je gummiberen en je zult verbaasd zijn!
Veel plezier!
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Nawoord
Wij vonden het onwijs
leuk om dit vakantieoek
voor jullie te maken.
Hopelijk beleven jullie net
zoveel plezier aan dit
vakantieboek als wij!

Ben

Chr
ista

We zien jullie leuke,
knotsgekke en vrolijke
foto's graag terug op onze
Facebookpagina
(@kidsaanz).
We wensen jullie een fijne
vakantie toe en hopelijk
kunnen we snel weer leuke
activiteiten voor jullie
organiseren!

Corinne

Ellie

Jeff
rey

Jacqueline

Marco

Groetjes het
jeugdpreventieteam van
aan-z

Man
ouk

Esmee
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Experiment. Geraadpleegd op 6 april 2020, via
https://www.craftymorning.com/jelly-bean-color-experiment/
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