
WINTERBOEK 

HET



Voorwoord

Kerstvakantie! Of je nu Kerstmis viert,
Chanoeka, Oud & Nieuw of helemaal niets,
iedereen is lekker vrij dus het is weer tijd

voor een Kids2Fun vakantieboek!

Het Kids2Fun Winterboek zit vol feestelijke
recepten, proefjes, heel veel knutselideeën

en nog veel meer. En we laten jullie lachend
het jaar uitgaan! Kortom, een boek vol

winterpret. 
De meeste oefeningen en opdrachten kan je

op de computer doen, maar het kan ook
handig zijn om het winterboek uit te printen.

Weten jullie ook dat Kids2Fun wekelijks 
- en schoolvakanties zelfs dagelijks - 

leuke activiteiten organiseert?
Bekijk onze activiteiten op 

www.aan-z.eu/agenda 
en volg ons op social media:

december 
2020

@kids2funaanz

Een fijne vakantie toegewenst 
en doe voorzichtig met vuurwerk!
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Coronavirus
Talking to your kids about the

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

#StopTheSpread

Peuters &

kleuters
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#StopTheSpread

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

Puzzelen

Try answering their questions
instead of volunteering too
much information as this
might be overwhelming.

Be developmentally
appropriate.
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Kijk eens! Wat zien we hier? Vraag aan
mama of papa of zij deze puzzel willen
uitknippen. Kan jij hem weer compleet

maken? 



Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

Be open and invite them to
discuss what they may have

heard and how they feel.

Let them talk about
their worries.

Benodigdheden:
⦁ een uitgeknipte kerstboom 
 (het liefst van karton)
⦁ scheerschuim
⦁ verf

Oh, denneboom
Oh, denneboom

Wat zijn je takken
wonderschoon!

Zorg dat de tafel bedekt is met een tafelkleed of met iets
anders dat vies mag worden. Vraag aan mama of papa of
zij een grote hoop met scheerschuim naast de kerstboom
op de tafel willen spuiten. Nu mag jij proberen om de
kerstboom helemaal wit te maken met scheerschuim. Dan
is het net alsof er een heleboel sneeuw is gevallen. Is hij
helemaal wit? Vraag aan mama of papa of zij een bordje
met verschillende kleuren verf willen neerleggen. Probeer
om met je vingertoppen de kerstboom wat gezellige
kleurtjes te geven. 

#StopTheSpreadScheerschuim kerstboom
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Most children would have heard about
the virus or seen people wearing

masks. This is your opportunity to
keep them informed and set the tone.

Don't be afraid to
talk about the
coronavirus.

#StopTheSpreadKerstmemory

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

Knip alle vierkantjes uit en hussel ze door elkaar heen.
Leg ze op de kop op tafel. Kan jij de duo’s terugvinden? 

Is het nog een beetje lastig?
Haal er dan wat duo’s van tussen.
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Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

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.

Stick to routine.

#StopTheSpreadHelp jij de pignuïn?
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De pinguïn is zijn vriend kwijtgeraakt in de
sneeuw. Kun jij de weg voor hem terug

vinden?  



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.

Focus on what they
can do to keep safe.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Staat bij jullie thuis de kerstboom al? Dat
is gezellig!

Misschien heb je zelfs wel geholpen met
de kerstballen en lichtjes in de boom

te hangen. Hoeveel kerstballen zitten er in
jullie kerstboom? 
Tel ze maar eens!

Wat is Kerstmis eigenlijk? En wat is een
engel? En een krib? Vraag maar eens aan
mama of papa of zij op YouTube het volgende
filmpje willen laten zien aan jou:
 'Kerstverhaal van Dick Bruna – Nijntje’.
Het filmpje duurt 8 minuten en is een erg
leuke kennismaking met het kerstverhaal.

#StopTheSpread
Hoeveel snoepjes zie jij? Verbind de snoepjes met het
juiste nummertje door een lijntje te trekken.

Snoepjes

Het kerstverhaal van Dick Bruna

Kerstballen tellen

3 1 5 2 4



#StopTheSpread

When you notice yourself feeling
anxious, take time to calm down

before trying to have a conversation
or answering your child's questions.

Manage your 
own anxiety.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Geef jij dit winterse plaatje wat meer kleur?

Winterkleurplaat



Knutsels &

frustels
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Giet een flinke bodem lijm in je bakje en spuit daar
lenzenvloeistof bij. Hoe meer, hoe steviger je slijm zal
worden. Spuit er wat scheerschuim bij en roer alles door
elkaar heen. Je zult zien dat alle ingrediënten van het
recept meteen op elkaar in beginnen te werken, want het
prutje wordt snel een dikke massa. Roer nog even verder
en je ziet dat het slijm in het bakje al los begint te raken
en niet meer zo erg aan de zijkanten plakt. Als dit gebeurt,
kun je het slijm uit het bakje pakken en het lekker
doorkneden. In het begin voelt het een beetje plakkerig,
maar dat wordt door het kneden steeds wat minder. Blijft
je slijm plakkerig? Voeg dan nog wat lenzenvloeistof erbij.
Als je slijm fijn aanvoelt, voeg je de foamballetjes erbij en
kneed je ze er doorheen. De sneeuwslijm is klaar!

⦁ lijm
⦁ scheerschuim
⦁ lenzenvloeistof
⦁ foamballetjes
⦁ bakje
⦁ roerstokje of lepeltje

Is er buiten geen sneeuw
gevallen? Met dit slijmrecept kun
je zelf sneeuw maken! Maak er

bijvoorbeeld een sneeuwpop van.
Deze zal, net als een echte

sneeuwpop, in elkaar zakken.
Maak sneeuwballen, of speel er

gewoon lekker mee, want dit slijm
voelt zo lekker aan je handen. 

Sneeuwslijm maken

Benodigdheden:
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Met deze slinger aan de muur of in het raamkozijn haal je
gelijk de winterse sfeer in huis. Je maakt hem door op de
witte vellen papier een heleboel mutsjes te tekenen. Die

knip je uit en versier je daarna met potlood, wasco, stift of
verf. Trek de watjes uit elkaar. Beplak de onderste rand

van de mutsjes met de watjes en plak een bolletje aan de
bovenkant van de muts. Zet de mutsjes vast aan een

touwtje en je hebt een slinger!
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IJspegels zijn altijd mooi om naar te kijken maar ook heel
leuk om na te maken. Dat doe je door een touwtje op

aluminiumfolie te leggen. Kneedt het folie tot de vorm
van een ijspegel. De ijspegels kun je eventueel nog

versieren met glitters, door eerst lijm over de ijspegels
heen te druppelen en er daarna glitters overheen te

strooien. 

⦁ witte vellen papier
⦁ watjes
⦁ touw

⦁ potlood, wasco, stift of verf

Winterslingers

Benodigdheden:

Benodigdheden:
⦁ aluminiumfolie
⦁ touw
Optioneel:
⦁ lijm
⦁ glitters



⦁ glazuur (je hebt veel                
 nodig!)
⦁ letterkoekjes
⦁ peperkoek
⦁ verschillende kleine  
 snoepjes
⦁ mesje
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IJsblokjesslinger
Let op: deze slinger
kun je alleen maken
als het weer rond of
onder de 0 graden is. 

Benodigdheden:
⦁ ijsblokjesmal
⦁ water
⦁ touw
⦁ voedingskleurstof
⦁ schaar
Optioneel: 
⦁ glitters

Meng de voedingskleurstof met het
water. Gebruik 3 druppels per bekertje.
Extra leuk: meng het gekleurde water

met glitters. 
Schenk het gekleurde water in de

ijsblokjesmal. Wil je een groter effect?
Gebruik dan bijvoorbeeld plastic

bekertjes.
Knip een lang stuk touw af en leg deze
over de ijsblokjesmal heen. Let op! Het

touw moet bij ieder vakje het water
raken. Zet de ijsblokjesmal voorzichtig
in de vriezer. Nu hoef je alleen nog een
mooie boom uit te zoeken waar je de

slinger in kan hangen als hij bevroren is.

Bouw van peperkoek jouw eigen
snoephuisje. Glazuur is het
cement. Als het huisje stevig
staat, dan plak je er met glazuur
koekjes en snoepjes op. 
Een feestje om naar te kijken als
het af is! 

Peperkoekhuisje
Benodigdheden:



Benodigdheden:
⦁ aluin (Een zoutsoort dat het snelste groeit. Je kunt ook 
 tafelzout zonder jodium gebruiken, maar dat heeft een aantal 
 dagen nodig om kristallen te vormen.)
⦁ vergiet of trechter   
⦁ koffiefilter of keukenrol
⦁ pan
⦁ plastic bakjes (breed en niet te diep)
⦁ 3 pijpenragers/chenilledraden 

Doe een beetje heet gekookt water in een bakje en roer er
net zoveel aluin doorheen totdat het niet meer in het water
oplost. Zeef je mix nu door een koffiefilter of stuk keukenrol
in een trechter of vergiet en gooi het daarna over in een
ander bakje. Dek het bakje af met een deksel of stuk folie
maar wel zodat er nog lucht bij kan komen. De deksel
voorkomt dat er stofjes in je mix vallen waaraan de kristallen
zich ook gaan hechten, waardoor je kristallen kleiner zullen
worden. Zet je bakje op een plek waar er niet tegenaan
gestoten wordt, zodat het proces niet verstoort wordt. 
Maak nu een sneeuwvlokje door drie pijpenragers in elkaar te
draaien. Dan bind je een touwtje aan één van de uiteindes en
leg je hem in je zoutmix. Haal hem na 24 uur voorzichtig uit
het bakje. Soms moet de ijskristal nog een dagje weken in
een nieuwe zoutmix voor het mooiste resultaat. 

IJskristallen maken
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Het lijkt wel toveren! Kristallen die ontstaan vanuit het
niets in een glas water. Daar kun je prachtige zoutkristallen

van maken, maar ook ijskristallen! 
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Maak een mengsel van een derde deel glycerine en twee
derde water (of alleen water en een aantal druppels

babyolie). Doe een figuurtje (of meerdere) in de pot, vul het
tot iets onder de rand met het mengsel en haal het er met
een pincet weer uit. Zet de pot met de mix van water en

glycerine even apart. Droog het figuurtje en lijm het aan de
binnenkant van de droge deksel. Laat goed drogen. Doe

ongeveer één eetlepel glitters in de pot met het mengsel.
Breng langs de binnenrand van het deksel een dikke rand

met lijm aan. Zorg dat de rand van de pot goed droog is en
schroef de deksel er stevig op. Laat goed drogen en laat de
pot voor de zekerheid een nacht op zijn kop staan. Versier
ten slotte de rand met een stukje kant. En dan: schudden

maar!

Je zult zien dat je niet meer kunt
stoppen als je eenmaal bezig bent, zo
leuk is het om zelf een sneeuwbol te

maken. Dat komt goed uit, want dan heb
je meteen originele kerstcadeautjes. Hou

er zeker een paar zelf en zet
ze als groepje in de vensterbank of op

tafel waar ze met elkaar een
sprookjesachtig tafereeltje vormen.

Sneeuwbol maken
Benodigdheden: 
⦁ schone glazen    
 (jam)potjes met 
 deksel
⦁ glycerine (drogist)                   
of babyolie
⦁ water
⦁ glitters
⦁ tweecomponen- 
 tenlijm
⦁ minikerstboompjes
⦁ andere mini 
 kerstversiering
⦁ stukje kant of
andere stof
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Kerstballen pimpen
Voor deze knutsel moet je je
moeder héél lief aankijken. Je hebt
namelijk kerstballen en nagellak
nodig. Vraag bij je familie even
rond wie er nog oude kerstballen
heeft liggen en nagellak dat niet
gebruikt wordt.

Benodigdheden: 
⦁ potjes nagellak
⦁ bakje met 
 lauwwarm  water
⦁ (oude) kerstballen
⦁ satéprikkers
⦁ nagellakremover
⦁ wattenstaafjes
⦁ stuk piepschuim of             
 oase

Haal eerst de kroontjes van de
kerstballen. Giet daarna
verschillende kleuren nagelak in het
bakje met water. Roer de kleuren
met een satéprikker voorzichtig een
beetje door elkaar. Zorg dat de laag
nagellak in het water niet te ‘dik’ is,
maar een beetje verspreid over het
water ligt, dan wordt je bal straks
mooier. Hoe meer nagellak er in het
water zit, hoe gekleurder je kerstbal
straks zal zijn. 

Doe niet te lang over het gieten van de nagellak, anders
wordt de nagellak te hard. Houd de kerstbal nu vast aan
het topje en dip hem onder water. Draai de kerstbal een
beetje rond, zodat de nagellak over de bal heen ‘swirlt’.
Zet de bal op z'n kop op een satéprikker en prik hem in
een stuk piepschuim. Laat de kerstballen ten minste 4 uur
drogen. Als je een vlekje wil verwijderen; dat kan makkelijk
met een wattenstaafje en wat nagellakremover. Het is niet
gek als de eerste bal(len) mislukken. Het is even oefenen,
maar als het gelukt is, is het resultaat prachtig!



Knip uit het oranje vilt de neus en uit het zwarte vilt de
mond, armen, knopen en haren (eventueel ook de ogen als
je geen plakoogjes hebt). Vul de sok met ongeveer 140
gram rijst. Knijp het naar beneden, schud het even en maak
een mooie ronde vorm. Knoop de sok daarna dicht met een
elastiekje in het midden. Stop nu ongeveer 24 gram rijst in
de sok en volg dezelfde stappen. Eindig weer met een
elastiekje. Stop nu ongeveer 95 gram rijst in de sok en
volg weer dezelfde stappen. Dit is het hoofd van Olaf, dat
iets langer is, dus vorm hem goed! Eindig weer met een
elastiekje. Lijm met het lijmpistool tussen de 3 delen in,
zodat Olaf in vorm blijft. Plak nu het vilt op Olaf met het
lijmpistool. Let er bij de haren op dat je ze op het onderste
randje van je elastiekje plakt. Zo lijkt het net alsof ze er
echt aan vast zitten. Plak als laatst de wattenbolletjes als
voeten vast. En, lijkt hij op Olaf?

Olaf!
Fans van Frozen opgelet! Je leert hier zelf een Olaf-

poppetje maken.
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Benodigdheden: 
⦁ 1 witte kindersok
⦁ rijst
⦁ 2 wattenbolletjes
⦁ plakoogjes
⦁ 3 doorzichtige 
 haarelastiekjes
⦁ lijm(pistool)
Eventueel:
⦁ weegschaaltje



Teken met lijm vuurwerk op het
papier. Bestrooi de lijm daarna
met wit zout. Als de lijm een
beetje droog wordt, giet je het
overtollige zout eraf in de
prullenbak. Vervolgens pak je
waterverf en schilder je zout in
verschillende kleuren. 

Voor een extra mooi resultaat
kun je het zout ook mengen
met glitters er doorheen te
strooien.

Benodigdheden: 
⦁ 1 vel zwart papier
⦁ lijm in een knijpflesje
⦁ zout
⦁ verf
⦁ water
⦁ glitters

Vuurwerk
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Eén van onze favorieten!



Winterspelen
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Is het vandaag zo’n koude, gure dag
dat je het liefst niet vanonder de warme dekens wilt
komen? Brr! Om toch wat gezelligheid te brengen in
deze dag, hebben we voor jullie het volgende
spelletje.

Er kunnen zoveel mensen
meedoen als je wil. Ieder persoon
die meedoet krijgt een mok
warme chocolademelk en een
rietje. Leg in het midden van de
tafel een heleboel mini
marshmallows. Zet de timer op 3
minuten. Iedereen stopt zijn
handen onder de tafel of achter
zijn rug. Als de timer van start
gaat, probeer je met het rietje een
marshmallow op te zuigen en hem
in de beker uit te blazen. Dit doe
je in een razendsnel tempo!
Degene die binnen 3 minuten de
meeste marshmallows in zijn
beker heeft is de winnaar. Hij
krijgt als prijs een toef slagroom
op de warme chocolademelk met
marshmallows! Hmm!

Benodigdheden: 
⦁ mokken
⦁ rietjes
⦁ water
⦁ mini  
 marshmallows
⦁ warme  
 chocolademelk
⦁ timer
Optioneel: 
⦁ slagroom
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Marshmallowrace



Als eerste vul je de cupcake vormpjes met een beetje
water. Deze zet je een klein uurtje in de vriezer en dan haal
je ze er weer uit. Prik in het midden een saté prikker erin
en zet het nog even terug in de vriezer. Geef iedereen die
mee doet aluminiumfolie en laat jullie fantasie de vrije
loop gaan; maak samen een zeilbaan. Wordt het een rechte
baan of een heel parcours met bochten? Als de race-
zeilbootjes helemaal bevroren zijn, kunnen we van start!
3…2…1… GO! BLAZEN!
 
De zeilbootjes wat meer kleur geven? Doe er een druppeltje
kleurstof bij.

Dat is ook een hele leuke! Wie maakt de leukste
ijsbaan? Nodig je vriendjes uit en doe lekker mee!

IJszeilen
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Benodigdheden: 
⦁ cupcake vormpjes
⦁ satéprikkers
⦁ servetjes
⦁ aluminiumfolie 



Helaas sneeuwt het niet zo vaak in
Nederland. Dat betekent dat we geen sneeuwpoppen

kunnen maken of sneeuwballen
kunnen gooien. Maar daar hebben we iets op

bedacht! Wie gooit zijn sneeuwbal als eerste door de
sneeuwpop?

Sneeuwballen gooien

Kingen

Benodigdheden:
⦁ papieren bordjes, 1 grote en 1 kleinere 
⦁ een (lege) tissuedoos
⦁ pingpongballen of sokken
⦁ gekleurd knutselpapier
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Maak in het grote bordje een groot
gat in het midden. Lijm dan het

kleine bordje op het grote bordje
(zie foto). Tover de bordjes met

gekleurd knutselpapier om tot een
sneeuwpop. Maak in de tissuedoos

een snede en zet de bordjes
daar in, zodat de sneeuwpop goed
kan blijven staan. Nu kan het spel
beginnen! Wie heeft er als eerste

al zijn sneeuwballen door de
sneeuwpop gegooid?



Maak van de plastic bekertjes allemaal
sneeuwmannetjes door ze gezichtjes te geven met de
watervaste stift. Stapel ze daarna op als een piramide.

Maak van de sokken sneeuwballen en dan kan het
grote sneeuwballengevecht beginnen! Wie gooit de

meeste sneeuwmannen om? Is het te makkelijk?
Maak dan de afstand tussen jou en de sneeuwmannen

groter. LET’S GO!

Heb je wel eens ballen gegooid op de kermis? Dit
lijkt er op, alleen mag je nu sneeuwmannen
bekogelen. Dat klinkt meteen al een stuk spannender. 

Sneeuwmannen bekogelen

Benodigdheden:
⦁ plastic of papieren 
 bekertjes
⦁ watervaste stift
⦁ witte sokken
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Sneeuwman bowlen
Maak van 6 à 10 wc-rollen
sneeuwmannetjes door ze te
bekleden met wit papier.
Teken er daarna gezichtjes
op. Nu heb je alleen nog een
balletje nodig en het
sneeuwman bowlen kan
beginnen!



FEESTELIJKE
BAKSELS 
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Plak de chocolade ijscups op de
chocolade pastilles met glazuur.
Plak deze daarna op de
marshmallow. Voeg
wat druppels oranje voedings-
kleurstof toe aan je glazuur. Maak
met het gekleurde glazuur met
een satéprikker een neus op het
gezicht van de sneeuwpop. Smelt
een aantal chocoladepastilles en
teken hiermee twee ogen en een
mond op het gezichtje van de
sneeuwpop. Teken ook de twee
armpjes en handjes op het lijf.
Schuif 3 marshmallows op een
satéprikker: het gezichtje, het lijf
en een blanco
marshmallow. Bind om het nekje
van je sneeuwpop een sjaal met
een aardbeiveter. Klaar!

⦁ ronde witte 
 marshmallows
⦁ chocolade ijscups
⦁ droste chocolade  
 pastilles 
⦁ aardbeiveters
⦁ poedersuiker 
⦁ oranje  
 voedingskleurstof
⦁ grote satéprikkers 
⦁ snoepveter

 

Sneeuw-
poppetjes

Bereiding

Ingrediënten
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Maak van de poedersuiker
en water een glazuurmix.
De verhouding: 100 gram
poedersuiker mengen met
1 eetlepel water. 



Bereiding

⦁ blok kaas
⦁ knakworsten
⦁ bladerdeeg
⦁ eieren
⦁ satéprikkers
⦁ aluminiumfolie

Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat het bladerdeeg
ontdooien. Snijd daarna het bladerdeeg in repen. Haal de
knakworsten uit het blik. Rol het bladerdeeg om de knakworst
heen (zie foto). Smeer het bladerdeeg in met het eigeel van
een ei. Zo worden ze mooi bruin tijdens het bakken. 
Leg ze vervolgens 15-20 minuten in de oven. Snijd nu
driehoekjes uit de blokken kaas. Laat de worsten even
afkoelen. Steek de satéprikker door de worst heen en prik er
bovenop een driehoekje met kaas. Maak van aluminiumfolie
een grote bol en prik daar alle satéprikkers met worst op.

Vuurpijl-
prikkers

Ingrediënten

26



27

Als je de cupcakes zelf hebt
gemaakt, laat ze dan eerst goed
afkoelen. Daarna smeer je
alle cupcakes in met een laagje
chocoladepasta. Plaats de
koekjes in het midden onderaan
de cupcake. Deze blijven
vanzelf plakken. Plak
vervolgens de pretzels erop.
Deze staan voor het gewei van
onze Rudolph. Plak vervolgens
de ogen op de pretzels.
Deze kan je vastplakken door er
aan de achterkant een beetje
chocoladepasta op
te smeren. Maak de pupillen
met een satéprikker en
chocoladepasta. Plak in het
midden van het koekje de neus
van Rudolph. Ook deze kun je
vastplakken met een
beetje chocoladepasta.

Voor 12 stuks:
⦁ 12 chocolade cupcakes         
 (zelfgemaakt of kant-  
 en-klaar)
⦁ 100 gram  
 chocoladepasta
⦁ 12 bitterkoekjes of 
 andere ronde koekjes
⦁ 24 krakelingpretzels
⦁ 38 m&m's of rode en  
 witte fondant

Rudolphjes

Bereiding

Ingrediënten
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Verwarm de oven voor op de
voorgestelde temperatuur (zie
verpakking pizzadeeg). Snijd
het pizzadeeg in de vorm van
een kerstboom. Van een stukje
deeg dat over is, maak je een
rechthoek: de stam. Plak de
stam onderaan vast aan het
andere pizzadeeg. Smeer het
deeg in met tomatensaus,
behalve de stam. Beleg de pizza
zoals de ingrediënten die je
lekker vindt. Doe de pizza in de
oven (tijd zie je op de
verpakking van het deeg). Even
wachten… en smullen maar!

⦁ pizzadeeg
⦁ snijplank
⦁ tomatensaus
⦁ strooikaas
⦁ beleg naar keuze, 
 bijvoorbeeld salami, 
 ananas, uien,  groenten,
 ham, olijven, ansjovis 
 etc.

Kerstboom-
pizza

BereidingIngrediënten



29

Verwarm de oven voor op 180
graden. Snijd de plakken
pizzadeeg elk in 5 lange repen.
Snijd dan elke reep in vijven.
Bestrooi het deeg met ¾ el
oregano. Leg op ieder deegplakje
een worstje en rol het in het
deeg. Zet het kommetje in het
midden van de bakplaat. Zet de
worstenbroodjes daar rondom
rechtop tegenaan. Maak zo 2
kringen en vervolgens een ster
van alle broodjes. Bestrijk de ster
met een losgeklopt ei en bestrooi
de rest van de oregano over de
ster. Bak de ster 30 minuten.
Roer de zure room, mosterd en
bieslook door elkaar. Serveer de
saus in het kommetje in de ster.

Voor 4 personen: 
⦁ pizzadeeg (uit de 
 koeling, 3 rollen 1 à 
 400 gr)
⦁ 1 el gedroogde 
 oregano
⦁ 3 blikken 
 cocktailworstjes
⦁ 1 ei
⦁ 125 gr zure room
⦁ 2 el grove mosters
⦁ 2 el bieslook
⦁ bakplaat met 
 bakpapier
⦁ ovenbestendig 
 kommetje

Worsten-
broodjesster

BereidingIngrediënten



⦁ bananen
⦁ aardbeien
⦁ een wortel
⦁ rozijntjes
⦁ mini marshmallows
⦁ satéprikkers

Snijd de banaan in redelijk
dikke plakken. Rijg ze aan de
satéprikker. Maak de oogjes en
knoopjes van de rozijnen en
gebruik de wortel als neus. De
muts maak je van aardbei en
minimarshmallow.

Bereiding

Bananen-
sneeuwpop

Ingrediënten
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Ingrediënten

⦁ aardbeien
⦁ slagroom
⦁ rozijntjes of kleine    
 ronde chocolaatjes

Bereiding

Kerst-
mannetjes

Snijd het kroontje van de
aardbei plat af, zodat hij kan
staan. Snijdt daarna het kontje
er af, dat is het mutsje. Spuit
een mooi toefje slagroom op
het lijfje en zet daar
voorzichtig het mutsje op.
Voorzie de slagroom van twee
oogjes.



Proefjes 

& 

hersenkrakers
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ra ra ra! Hoe zit het?

BLOEMEN VERVEN

Zet een witte bloem in water met kleurstof en
wacht een dag. Wat gebeurt er met de

bloemblaadjes?
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Giet water in een vaas en doe er twee eetlepels ecoline of
voedselkleurstof bij om het water te kleuren. Snij de stengel van

een witte bloem aan de onderkant een centimeter of 15 in. Zet de
bloem, bijvoorbeeld een gerbera, anjer of roos, in het gekleurde

water en wacht rustig af. 

Ga regelmatig kijken, wat gebeurt er?

Na 24 uur wachten... 
Wat is er gebeurt en hoe denk je dat dit komt?

De uitleg: 
Dit proefje maakt zichtbaar hoe planten water opnemen en hoe

vocht en voedingsstoffen (en in dit geval kleurstof) zich door de
plant verspreidt. 

De bloem zuigt het water op en voert deze naar de kelk en
bloembladeren. In de bloembladeren verdampt het water, maar de

kleurstof blijft nog zitten. Daardoor verkleuren 
de bladeren van de bloem in de kleur van het water. Ook de

stengel en het blad verkleuren enigszins, maar dat is door hun
groene kleur minder goed zichtbaar dan bij de witte

bloemblaadjes.



ra ra ra! Hoe zit het?

De uitleg: 
Een fles is een zogeheten gesloten luchtkolom. Doordat je over de
opening blaast, gaat de lucht in de fles trillen. En als lucht gaat

trillen, hoor je geluid. Hetzelfde gebeurt bij 
muziekinstrumenten zoals een klarinet en orgelpijpen. De

toonhoogte hangt af van de hoeveelheid lucht die er trilt. Als er
weinig water in de fles zit, trilt er veel lucht. Dan klinkt de toon
lager. Bij een vollere fles is er minder lucht om te trillen. Dan

klinkt de toon hoger.
 

Je kunt dit experiment ook doen met glazen potjes. Sla met een
stokje (of potlood) tegen het glas. Lukt het om een liedje te

spelen op deze zelfgemaakte waterxylofoon? Of moet daarvoor
meer of juist minder water in de potjes?

WATERORGEL

Vul een aantal flesjes met verschillende
hoeveelheden water. Blaas over de flessenhalzen.

Wat hoor je?
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ra ra ra! Hoe zit het?

COLAFONTE IN

Zet buiten een flesje cola light op de grond. Doe
er een mentossnoepje in en ga op een veilige

afstand staan (echt doen!). Wat zie je?
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Let op: gebruik niet meer dan vijf mentosjes en wees
voorzichtig. 

De uitleg:
Dit experiment is een klein, maar spectaculair

scheikundelesje. In cola zit het gas koolzuur (CO2)
opgelost. Dat zorgt voor de prik. Normaal gesproken
ontsnapt dit gas langzaam als je de dop van de fles
draait. De mentos versnelt dit proces. Maar hoe? 

 
Wanneer je een voorwerp in een fles frisdrank laat

vallen, vormen zich bubbels op het oppervlak van het
voorwerp. Dit heet ‘nucleatie’. Tel daarbij op dat het

oppervlak van een mentos een textuur heeft: het
bestaat uit heel veel kleine kratertjes. Deze kleine
kuiltjes creëren een groter oppervlak en zorgen in
wezen voor veel meer ‘nucleatieplaatsen’. Op een

gegeven moment past het gas niet meer samen met
de vloeistof in de fles. Dan spuit de cola uit de

opening naar boven.



ra ra ra! Hoe zit het?

DR I JVEND E I

Doe een rauw ei in een glas water. Drijft het of
zinkt het? En wat gebeurt er als je zout in het

water doet?
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Vul het glas voor ongeveer de helft met water. Doe er dan minstens 6
eetlepels zout bij. Leg het ei in het water. Wat gebeurt er? 

 
De uitleg:

Zout water is dichter dan gewoon leidingwater, hoe dichter de vloeistof,
hoe gemakkelijker het is voor een voorwerp om erin te drijven.

Dat geldt niet alleen voor eieren in een glas water, maar ook voor
mensen: in de zee blijf je beter drijven dan in het zwembad, want

zeewater is zout.
 

Je kunt het proefje uitbreiden door het halfvolle glas zoutwater
voorzichtig tot de rand te vullen met kraanwater. Zorg dat het

leidingwater zich niet vermengt met het zoute water. Zinkt het ei of blijft
het drijven?

Als het gelukt is om het zoute water niet te verstoren, is het resultaat
verbazingwekkend: het ei zakt door het bovenste laagje gewoon water

naar beneden, maar blijft vervolgens midden in het glas ‘hangen’ op het
zoute water.



ra ra ra! Hoe zit het?

EMMER ZWAA IEN

Vul een emmer voor ongeveer de helft met
water. Pak hem bij het hengsel en slinger de

emmer hard rond. Word je nat?
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De uitleg:
Met een emmer water op de kop boven je hoofd, zou
je verwachten dat je kletsnat wordt. Dat is ook zo als
je hem gewoon boven je hoofd omkeert. Maar niet

als de emmer in volle vaart rondjes draait. Dan is de
kracht waarmee de meer draait sterker dan de

zwaartekracht. De emmer draait in cirkels en daarmee
draait het water in de emmer ook in cirkels. Maar dan

moet je wel hard genoeg draaien. 

 

Dit experiment maakt gebruik van iets dat
'centripetale kracht' wordt genoemd. Dat is een

kracht die werkt op een voorwerp dat zich in een
cirkelvormig pad beweegt, gericht op het centrum

waar het omheen beweegt. Dit type kracht heb je ook
bij achtbanen en bij satellieten in een baan rond een

planeet.
 



ra ra ra! Hoe zit het?

En dan bedoelen we natuurlijk een ballon
doorprikken zonder dat deze kapot gaat. En ja,

het kan echt! 

Blaas de ballon op, maar let op dat je hem niet te
ver opblaast. Zorg ervoor dat de ballon bovenin
nog een beetje donker is. Pak een satéprikker en
doop deze in olijfolie zodat de punt zacht wordt.
Prik nu de satéprikker door het donkere stukje en

doe dit met draaiende bewegingen. Duw hem
door totdat je hem via het donkere stukje aan het
uiteinde weer eruit kunt duwen. Hoeveel prikkers

krijg jij er doorheen?

Extra lastig: 
Neem een zak die je dicht kan maken met een
zipper. Vul de zak met water. Zip hem daarna

dicht. Prik de potloden met scherpe punt door de
zak heen en duw hem vervolgens door en kom er
aan de andere kant weer uit. Hoeveel potloden

prik jij er doorheen?

BALLON DOORPR IKKEN
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ra ra ra! Hoe zit het?

Peper
Vul een diep bord met water. Strooi wat peper in het
midden van het bord. Druppel daarna afwasmiddel in

het midden van het bord. Hoe reageert de peper?

Stuiterei
Leg een ongepeld en ongekookt ei in een schaaltje
met azijn. Haal na een dag het ei uit het bakje. Laat
het stuiterei vlak boven de grond vallen. Maak de

afstand steeds groter. 

Azijn
Leg een muntje van € 0,10 cent in een bakje. Vul

deze met azijn. En zie hoe de natuur zijn werk omzet
in magie.

Ballon in een fles
Kun jij een ballon opblazen in een fles? Probeer het
maar eens. Maak daarna een gaatje onderin de fles.
Wat gebeurt er nu? Het is leuk om twee flessen te
hebben en bij de één een gaatje te maken en de

ander niet. Zo kan jij zeggen: “Oh, mij lukt het wel.”
Terwijl de ander maar blijft blazen totdat zijn hoofd

zo rood als een tomaat is.

KLE INE EXPER IMENTJES
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Sudoku
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Woordzoeker

ESKIMO
IGLO
IJSBEER
IJSPEGEL
JAS
MUTS
PINGUIN

Vind jij de 23 winterwoorden?
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SCHAATS
SCHAATSEN
SJAAL
SKI
SLEE 
SLEEEN
SNEEUW
SNEEUWBALLEN

SNEEUWLAARS
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHEP
SNEEUWVLOK
THERMOMETER
TRUI
WANTEN
WIT



L A C H EN D  H E T
J AA R  U I T



Moppen
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Tekening
‘Jantje, wil je een tekening
maken?’ vraagt de
meester. 
‘Ja, leuk’, antwoordt
Jantje. Na een uur komt
de meester weer kijken en
vraagt: ‘Waarom heb je
nog niks getekend?’
‘Hoezo?’ vraagt Jantje. ‘Ik
heb een koe getekend die
gras staat te eten!’ 
‘Maar waar is het gras
dan?’ vraagt de meester.
‘Dat heeft de koe al
opgegeten’, zegt Jantje.
‘En waar is de koe dan?’
vraagt de meester toch
een beetje nieuwsgierig.
‘Meester,’ zegt Jantje,
‘denkt u nou echt dat een
koe blijft staan als er geen
gras meer is?’

Worteltjestaart
Er komt een konijn bij de
bakker en vraagt: 'Heeft u

worteltjestaart?' 
'Nee', antwoordt de bakker. De
volgende dag komt het konijn
weer bij de bakker en vraagt:

'Heeft u worteltjestaart?'
'Nee', antwoordt de bakker. De
volgende dag komt het konijn

weer en vraagt: 'Heeft u
worteltjestaart?' 

'Nee', antwoordt de bakker
weer. Die avond heeft de

bakker medelijden met het
konijn en bakt een taart. De

volgende dag komt het konijn
weer bij de bakker en vraagt:

'Heeft u worteltjestaart?' 
'Ja', antwoordt de bakker

trots. Zegt het konijn: 'Vies,
hè?'

Wat begint met een T en
eindigt met een T en zit er vol

mee?

T

een theepot!



Moppen
Pinda's

Een eend komt bij een bar
en vraagt: 'Heeft u ook
pinda's?' 'Nee,' zegt de

barman. De eend gaat weg
en komt de volgende dag
weer terug. 'Heeft u ook
pinda's?' vraagt de eend

weer. 'Nee,' zegt de
barman. 'En als je nog een
keer komt om te vragen of

we pinda's hebben dan
plak ik je snavel met

plakband aan de bar vast.'
De eend gaat weg en komt

de volgende dag weer
terug. 'Heeft u plakband?'

'Nee,' zegt de barman.
'Mooi! Heeft u dan wel

pinda's?'

Middeleeuwen
Lotte: ‘Ik wou
dat ik in de

middeleeuwen
leefde.’ Maartje:

‘Waarom?’
Lotte: ‘Dan

hoefde ik op
school niet

zoveel
geschiedenis te

leren!’

Cowboy bij de kapper
Een cowboy besluit naar de

kapper te gaan, want zijn haar is
veel te lang geworden. Als hij
klaar is, loopt hij naar buiten.

Wat denk je? Pony weg!

Aardappels
Twee aardappels worden geprakt.
Zegt de ene aardappel tegen de
andere: ‘Nu zitten we echt in de
puree!’
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Kabouters
Waarom
lachen

kabouters 
als ze

voetballen? 

Het gras 
kietelt
onder
 hun

 oksels.

In de woestijn
Er lopen twee zandkorrels
door de woestijn, zegt de
ene zandkorrel tegen de

andere: 'Help, we zijn
omsingeld!'



Moppen
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Dure cola
Een aap komt het café
binnen en bestelt een

cola. De barvrouw denkt:
‘Die aap heeft toch geen
verstand van geld, dus ik
vraag een hoge prijs.’ Ze

zegt tegen de aap dat het
colaatje tien euro kost.

Daarna maakt ze een
praatje met het dier. ‘Wat

komen hier eigenlijk
weinig apen’, zegt ze. ‘Ja,
vind je het gek’, zegt de
aap. ‘Een glaasje cola is

hier belachelijk duur’.

Slakkengang
Twee slakken staan op de stoep.
De ene slak zegt tegen de
andere: ‘Kom, we steken over.’
Zegt de andere slak: ‘Nee, niet
doen! Volgende week komt er
een bus voorbij!’

Aanbellen
Een politieagent loopt

door een straat en ziet een
klein meisje dat niet bij de
bel kan. Behulpzaam als
hij is, helpt hij haar en

drukt op de bel. Waarop
het meisje zegt: 'Bedankt!

En nu moeten we heel
hard wegrennen!'

Hoe laat is het?
Johan zegt tegen zijn vriend: ‘Ik
kan zonder horloge of klok zien

hoe laat het is.’ ‘Hoe dan?’
vraagt zijn vriend. ‘Nou,’ zegt
Johan, ‘ik pak mijn trompet en
ga boven op het balkon een
liedje spelen. Dan komen de
bovenburen naar buiten en
zeggen: “Hé mafketel, het is

vier uur ’s nachts!”’

Frans
Frans zegt tegen
Frans in het Frans:
'Is Frans in het
Frans ook Frans?'
'Nee', zegt Frans in
het Frans. 'Frans in
het Frans is
François!'

Nat
Wat wordt nat

tijdens het
drogen? 

Een
handdoek



Moppen
Sterkte!

Wat is het toppunt van
onaardig zijn? Iemand met

een bril veel sterkte
wensen...

Diepvries
“Hoe stop je een koe in
de diepvries?” vraagt
Jantje aan zijn vriend
Keesje.
Keesje: “Weet ik niet.”
Jantje: “Diepvries open,
koe erin, diepvries dicht.”
Dat is flauw zegt Keesje.
Jantje: “Oké maar hoe
stop je een varken in de
diepvries?”
Nou.. diepvries open,
varken erin en dan de
diepvries weer dicht doen
zegt Keesje.
“FOUT!” zegt Jantje.
“Diepvries open, koe eruit,
varken erin, diepvries
dicht!”.

Een
 tennisbal

Straf
Jantje vraagt aan de
leraar: “Meneer, kun
je ook straf krijgen
voor iets dat je niet

gedaan hebt?
”Waarop de leraar
zegt: “Natuurlijk

niet, jongen”.
“Gelukkig maar”

zegt Jantje. “Want
ik heb mijn huiswerk

niet gemaakt!”.
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Overeenkomst
Wat is de overeenkomst tussen
een drol en een sinaasappel? 
Ze komen beiden uit warme
streken!

Ra ra ra
Wat kun je

wel serveren,
maar niet

eten?

Siamese tweeling
Waarom gaat een

Siamese tweeling altijd
naar Engeland op

vakantie? Dan kan de
ander ook eens rijden…



Nawoord

Ellie

Manouk

Esmee

Jacqueline
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Ben

Christa

Marco

Jeffrey

Ben je uitgeknutseld, zijn je
hersenen gekraakt en heb je

je familie getrakteerd op
feestelijke lekkernijen?

Mooi! Dat is de bedoeling
van het Kids2Fun

winterboek.

We vinden het leuk als je
ons foto's stuurt van jullie

knutsels en baksels. Je kunt
ze posten op onze
Facebookpagina

(@kids2funaanz) of mailen
naar kids2fun@aan-z.eu.

We wensen jullie een fijne
vakantie toe! Zien we jullie

snel tijdens onze
activiteiten?

Groetjes het
jeugdpreventieteam van

aan-z
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