
lenteboek

Het



Voorwoord

Het is tijd voor een feestje, want het is al weer een jaar geleden dat 

het eerste Kids2Fun vakantieboek uitkwam! Hoera! Kids2Fun viert 

dat door het vakantieboek nóg mooier te maken dan de vorige 

uitgaven. Was je dat al opgevallen? 

Het is lente en dan denken wij meteen aan lekker picknicken in het 

voorjaarszonnetje, lammetjes die geboren worden, prachtige 

bloemen en Koningsdag. Dit vind je dan ook allemaal terug in het 

Kids2Fun lenteboek. Het vakantieboek zit weer vol creatieve 

opdrachten, recepten, hersenkrakers en proefjes. Je hoeft je deze 

vakantie dus niet te vervelen! De meeste oefeningen en opdrachten 

kan je op de computer doen, maar het kan ook handig zijn om het 

lenteboek uit te printen. 

Wist je dat Kids2Fun ook leuke activiteiten organiseert in heel de 

gemeente Terneuzen? Bekijk onze activiteiten op 

www.aan-z.eu/agenda of volg ons via Facebook en Instagram 

(@kids2funaanz) om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten. 
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Peuters & kleuters
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In de lente zie je veel bloemen boven de grond komen, zoals de krokus, 

de tulp, de narcis en de hyacint. Welke bloem vind jij het mooiste? Bij dit 

knutselwerkje gaan we jouw mooiste bloem namaken. 

Benodigdheden

• Gekleurd papier, waaronder groen

• Wc-rollen 

• Schaar
• Lijm 

• Potlood 

• Eventueel pompoms 

Smeer een wc-rol in met lijm en rol hem over een groen papier. Vouw het 

papier dat buiten de wc-rol komt naar binnen of knip dit af. Teken met een 

potlood twee blaadjes op een groen papier en knip deze uit. Heb je ook 

papier in een andere kleur groen? Teken daar ook twee blaadjes op, maar 

dan een slagje kleiner en knip deze ook uit. De kleine blaadjes plak je op de 

grotere blaadjes. Daarna zet je de wc-rol recht en plak je de blaadjes onder 

aan. Knip nu aan de bovenkant van de wc-rol een stukje in op twee plaatsen, 

recht tegenover elkaar. Op een mooi gekleurd papier teken je jouw favoriete 

bloem, die je daarna uitknipt. 

Vind je het lastig om een bloem te tekenen? Kijk dan op  voor bladzijde 15

voorbeeldbloemen. Je kunt een pompom in het midden van een bloem 

plakken, of je maakt een rondje van gekleurd papier.

Zet nu je bloem bovenop de wc-rol. Hij blijft 

staan als je hem in de inkepinkjes in de wc-rol 

zet. Leuk hè, en lekker makkelijk want deze 

bloemen hoef je geen water te geven. 

Lentebloemen 
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Bèèèèèh! In de lente groeien niet alleen overal prachtige bloemen, 

het is ook de tijd van de lammetjes. 

Wist je dat in maart en april de meeste lammetjes worden geboren?

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?

Ja baas, ja baas, drie zakken vol,

één voor de meester en één voor zijn vrouw,

één voor het kindje, dat bibbert van de kou.

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?

Ja baas, ja baas, drie zakken vol. 

Benodigdheden
• Zwart papier 

• Wc-rol

• Watjes

• Satéprikkers

• Zwarte verf

• Plakoogjes of wit papier

• Lijm 

• Potlood

Het lijfje van dit schaapje is een wc-rol. Smeer 

een wc-rol in met lijm en beplak hem met 

watjes. Knip 2 satéprikkers doormidden en verf 

deze zwart. Teken op een zwart papier het kopje van het schaap en knip 

deze daarna uit. Heb je plakoogjes? Plak deze dan op het kopje. Als je dat 

niet hebt, kun je van wit en zwart papier zelf oogjes maken. Plak het kopje 

op de bovenkant van de wc-rol. Dit wordt de voorkant. Steek de vier poten 

aan de onderkant van je schaap en klaar is Kees!

Schaapje, schaapje
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Wij kikkertjes, wij kikkertjes, 

zijn aardig om te zien. 

Wij kikkertjes, wij kikkertjes, 

zijn aardig om te zien. 

Oewak-wak-wak, oewak-wak-wak,

oewak-wak-wak-wak-wak,

oewak-wak-wak, oewak-wak-wak,

oewak-wak-wak-wak-wak.

Benodigdheden

• Wc-rol  

• Verf in de kleuren groen, rood en eventueel bruin 

• Touw 

• Nietmachine 

• Lijm 
Verf de buitenkant van de wc-rol groen. Voor een extra mooi 

effect kun je er ook bruine vegen overheen doen. De 

binnenkant van de wc-rol verf je rood. 

Als de rol droog is knip je een stuk touw af en die doe je 

door de rol heen. Daarna niet je de achterkant van de rol 

dicht, met het touwtje tussen het nietje. Knip het touw af: 

let op dat er nog een lang stuk touw uit de open kant van de 

wc-rol komt. Teken op het groene papier vier kikkerpoten en 

knip deze uit. Teken op het witte papier twee rondjes met in het 

midden zwarte stippen en knip deze uit. Plak of niet de poten en de ogen op de 

wc-rol, net zoals bij het voorbeeld. 

Teken twee vliegen op het witte papier en knip deze uit. 

Plak of niet de vlieg aan het uiteinde van het touw. Draai 

de vlieg om en plak op de achterkant van deze vlieg de 

andere vlieg. 

Als de kikker droog is kan het spelletje beginnen! Pak je 

kikker in je hand en zwaai het touw met de vlieg zo hoog 

mogelijk. Probeer de vlieg in de mond van de kikker 

terecht te laten komen. 

Kikkers die vliegen vangen
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• Wit papier

• Groen papier

• Potloden of stiften

• Schaar 



Een vogelnest is een broedplaats voor vogels. 

Het nestmateriaal wordt verzameld uit de 

omgeving. Dit bestaat uit takjes, grassprieten en 

bladeren. Het is een veilige plaats voor vogels om 

hun eieren in te leggen en hun nakomelingen te 

voeden tot ze kunnen vliegen. 

Wij hebben zelf ook vogelnestjes gemaakt. Wil je 

dat ook doen? Kijk dan hieronder wat je nodig hebt. 

Benodigdheden

• Kartonnen bordjes 

• Verf 

• Potlood 

• Lijm 

Je verft de bovenkant van het kartonnen bordje blauw 

en de onderkant bruin. Van gekleurd papier knutsel je 

een mooie vogel of je schildert hem op je bordje. Plak 

de vogel op het blauwe gedeelte van je bordje. Op 

het bruine deel van je bordje doe je lijm. Daar komt 

het nest. Leg op de lijm raffia of 

gesnipperd papier. Het is extra leuk als 

je er ook nog veertjes, takjes en ander 

materiaal uit de natuur tussen plakt, net als bij echte 

vogelnesten. Als extraatje kun je nog eieren in het vogelnest 

plakken. Dit doe je door eieren op een wit papier te tekenen 

en uit te knippen. Plak de eieren daarna in het nest. Heb je nog 

paaseitjes over? Verstop die dan in je vogelnestje, dat is ook erg leuk!

Wist je dat eekhoorns, krokodillen en de koningscobra 

ook een nest bouwen? 

Vogelnestjes
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Welk jong hoort bij welk moederdier?

In de lente worden niet alleen vogeltjes geboren, maar ook veel andere 

dieren. Weet jij welk jong bij welk dier hoort? Trek dan een lijntje tussen het 

moederdier en haar jong. En weet je ook welke geluiden ze maken?
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Ballonnenpret

Met ballonnen kun je oneindig veel plezier hebben! Zowel binnen in huis als buiten. Voor 

sommige spelletjes moet je wat dingen voorbereiden, maar dat duurt hooguit vijf 

minuutjes. 

Stuiterbal 

Om zelf een stuiterbal te maken van ballonnen heb je maar een paar dingen nodig: drie 

ballonnen, water en een schaar. Vul de eerste ballon met een klein beetje water en knip daarna 

het tuutje er vanaf. Knip daarna van de andere twee lege ballonnen ook het tuutje eraf. Nu doe 

je één voor één de lege ballonnen over de ballon met water heen. Nu heeft de ballon met water 

drie laagjes en is hij stevig genoeg om mee te stuiteren! 

Ballonnentennis 

Je kunt een tennisracket maken van twee kartonnen feestbordjes en een stokje of een stevig 

rietje. Hoe vaak kunnen jullie een ballon naar elkaar overslaan? Heb je geen papieren bordjes? 

Dan kun je een vliegenmepper gebruiken, ook heel leuk! 

Ballonnenspel 
Dit spel kan je met het hele gezin doen. Iedereen bindt een ballon aan een touwtje. Dat touwtje 

bind je om je enkel. Na het startsignaal probeer je de ballon van iemand anders kapot te 

stampen. Dat is lastiger dan je denkt! Wie als laatste over blijft, die wint! 

Ballonnenestafette 
Voor de ballonnenestafette moet je minimaal met twee personen zijn. Blaas eerst een aantal 

ballonnen op. Daarna ga je tegenover elkaar staan en klem je een ballon tussen jullie buiken. Na 

het startsignaal moet je de ballon naar de andere kant van de kamer of tuin brengen. Laat de 

ballon los? Dan moet je opnieuw beginnen. Voor de volgende rondes kun je de ballon tussen 

jullie ruggen klemmen of obstakels op jullie route maken, zoals onder een tafel door kruipen of 

over een bankje klimmen. 

Ballonnetje prik
Dit spelletje is het handigst om buiten te spelen. Het heeft wel 

wat voorbereidingstijd nodig. Vul een aantal ballonnen met 

verschillende materialen, zoals confetti, water, glitters, verf en 

bloem. Blaas de ballonnen daarna op en prik ze aan het tuutje op 

een groot stuk karton of een houten plank. Laat nu iemand anders 

de ballonnen lek prikken, zonder te vertellen wat er in zit. Dat 

wordt lachen! 

Stressballetjes maken 
Vul de ballonnen met zand of rijst. Teken er met een watervaste 

stift gezichtjes op. Lukt het jou om op de ballonnen blije, verdrietige of boze gezichtjes te 

tekenen? Of misschien zelfs de tong laten uitsteken? 
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Knutsel & frutsel
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Heb je al een krokus in bloei zien staan? Of een narcis of hyacint? Deze 

bloemen hebben prachtige kleuren én heerlijke geuren. Daar worden wij 

blij van! Welke bloemen kan jij buiten vinden? Pluk (in overleg met je 

ouders) een paar mooie bloemen, blaadjes of zaadjes. Hoe leuk zou het 

zijn om je slaapkamer te versieren met deze prachtige schatten uit de 

natuur? 

Benodigdheden: 

• Lucht drogende klei (te koop bij de Action of de Hema)

• Satéprikker 

• Touw

•  Eventueel  een uitsteekvormpje 

Maak vormpjes van de klei. Dit kun je met je 

handen doen of met uitsteekvormpjes. Steek 

de satéprikker door het kleivormpje heen en 

draai het een beetje rond, zodat je een 

mooi gaatje krijgt. Druk voorzichtig de 

bloemen, blaadjes of takjes in de klei. 

Leg de klei op een donkere droge plek, 

totdat het goed hard is geworden. Als de 

klei droog en hard is, kun je door het 

gaatje een touwtje doen en dichtknopen. 

De bloemen en blaadjes zullen na een tijdje 

indrogen, maar dat maakt het juist 

extra mooi. Geef de bloemenhanger 

een mooie plaats in jouw slaapkamer of 

geef het aan iemand cadeau, bijvoorbeeld aan je oma of 

aan je moeder voor Moederdag! 

BloemenhangersMoeder
dag

tip!
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Bosje bloemen Moederdag
tip!

Benodigdheden: 

• Gekleurd papier, waaronder groen 

• Schaar

• Lijm

• Potlood 

• Liniaal 

Voor dit vrolijke voorjaarsboeket heb je geen vaasje nodig. Vouw een groen 

papier (A4) dubbel. Knip het papier om de centimeter in, tot vier centimeter 

van de onderkant. Rol het papier op en lijm het uiteinde vast. Maak de 

'lussen' open met je handen. Teken op gekleurd papier mooie bloemen en 

knip ze uit. Plak deze op en tussen de lussen. Uit groen papier knip je een 

paar lange sprietjes en deze 

plak je ook tussen de lussen. 

Vind je het lastig om 

bloemen te tekenen? Kijk 

dan voor voorbeelden op de 

volgende bladzijde. 

Wie ga jij verrassen met dit 

mooie voorjaarsboeketje?
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Benodigdheden:
• Verschillende kleuren vilt
• Tekenpapier
• Zwarte stift
• Schaar
• Naald
• Draad
• (Kussen)vulling
• Eventueel kraaltjes

Teken een bloem op wit papier. Het kan 

één van de voorbeeld bloemen zoals 

hiernaast zijn, maar je kan ook zelf een 

bloem ontwerpen.

Knip de bloem uit en leg het op een 

stuk groen vilt. Trek je figuur over op het 

vilt met een zwarte stift en knip het uit. Dit 

doe je twee keer, zodat je twee groene bloemen hebt. Knip 

daarna het steeltje van de bloem af, zodat je alleen de bloemblaadjes met het hart 

over hebt. Trek de bloem over op een kleur vilt dat jij mooi vindt. Hierna knip je 

het weer uit. Knip daarna het hart van de bloem uit en trek deze over op het vilt. 

Even uitknippen en het knipwerk is klaar. 

Als het goed is, heb je nu twee groene bloemen mét steeltje, één bloem zónder 

steeltje en één rondje. Nu komt het gevaarlijke werk, waar jouw papa of mama 

even bij moet helpen. We gaan aan de slag met naald en draad. Met een rijgsteek 

zet je de bloem zonder steel vast op de groene bloem met steel. Daarna zet je, 

ook met een rijgsteek, het hart op de bloem. Leg daarna de mooie bloem op de 

kale groene bloem en stik rondom met de rijgsteek of matrassteek dicht. 

Voordat je klaar bent, vul je de bloem met kussenvulling en 

daarna stik je hem helemaal dicht. 

Je kunt de bloem nog een gezichtje geven met kleine 

stukjes vilt of kraaltjes. Als het stikken jou goed af ging, 

dan kun je de blaadjes versieren met naald en draad. Als 

dit van jouw ouders mag.  

Bloemen van vilt
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Deze knutsel & frutsel maak je samen met een volwassene



Paardenbloemen

Vind jij het ook zo leuk om naar een paardenbloem te 

blazen zodat de pluisjes alle kanten op vliegen? Wist 

je dat Nederland wel 250 soorten paardenbloemen 

kent? En wat gebeurt er nu eigenlijk met een 

paardenbloem? Eerst zijn de blaadjes geel en later zijn 

het allemaal pluisjes. En waarom heet het eigenlijk 

een paardenbloem? Wij hebben het allemaal voor je 

uitgezocht. 

De naam paardenbloem heeft te maken met de voorkeur die paarden hebben 

voor deze plant. Ook konijnen en andere dieren zijn er dol op. Geiten, schapen en 

koeien gebruiken de paardenbloem als medicijn. Dat is bijzonder hè! 

Paardenbloemen bloeien twee keer per jaar, in mei en in augustus. Onder de gele 

blaadjes zit er een holle ruimte in de stengel, daar zit vruchtpluis in. Als de 

paardenbloem is uitgebloeid, komt de vruchtpluis tevoorschijn. Dat zijn de leuke 

pluisjes die je weg kan blazen! 
  
Benodigdheden: 
• Wc-rol
• Schaar
• Lijm
• Potlood 
• Liniaal 
• Blauwe en witte verf 
• Wit papier 

Omdat we zo gek zijn op paardenbloemen, hebben we ze zelf gemaakt. Helaas 

kun je geen pluisjes wegblazen, maar ze zijn wel net zo mooi! Geef een heleboel 

knipjes in de bovenkant van een wc-rol. Maak op een bordje allerlei verschillende 

kleuren blauw, van heel lichtblauw tot donkerblauw. Dep de wc-rol eerst in de 

lichtste kleur en stempel daarna op het witte papier. Dit herhaal je steeds, totdat 

je alle kleuren blauw hebt gehad. Maak tussendoor wel steeds even je wc-rol 

schoon. Met donkerblauw maak je een steel aan jouw 

paardenbloem. Je kunt ook groen gebruiken, net zoals bij 

echte paardenbloemen. 
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Vlinders

Vlinders hebben allemaal hun eigen manier om de winter te overleven. De 

meeste vlinders zijn buiten verstopt als eitje, rups of pop waardoor je ze niet 

ziet. Sommige vlinders houden een winterslaap en worden wakker zodra ze 

het voorjaarszonnetje voelen. Op een mooie lentedag kun je de eerste 

vlinders weer zien vliegen! 

Benodigdheden: 
• 3 chenilledraden per vlinder
• Strijkkralen
• Houten wasknijper(s)
• Verf
• Kwast 
• Schaar 
• Eventueel Pompoms

Met een kwast verf je de houten wasknijper in een kleur die jij mooi vindt. Daarna 

rijg je twee chenilledraadjes vol met strijkkralen. Zorg ervoor dat je de draadjes 

nog wel kunt buigen en aan het eind moet er ook nog vrije ruimte over zijn. Nu 

komt het lastigste gedeelte: buig de uiteinden van het draadje naar elkaar toe, net 

zolang totdat er twee rondjes ontstaan. Buig het draadje daarna nóg iets verder, 

zodat de uiteinden van de draadjes uitsteken. Dit herhaal je met het andere 

draadje met strijkkralen. Leg de draadjes daarna in spiegelbeeld naast elkaar en 

klem de wasknijper op de uiteinden van de draadjes. Knip een nieuw chenilledraad 

doormidden en bevestig daar twee pompoms op. Heb je die niet? Dan is het leuk 

om een paar strijkkralen te 

gebruiken en daar een rondje 

van te buigen. De stukken 

chenilledraad maak je vast 

aan de vleugels bij de 

wasknijper. Zie je dat het 

een vlinder geworden is?
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Zeepjes makenMoed
erd

ag

tip!

Benodigdheden:
• Zeepvlokken of zeepblokken zelf raspen

• Badschuim of douchegel

• Voedingskleurstof 

• Bakvormpjes, boetseervormpjes, ijsblokvormpjes of uitstekers

 (tip: siliconenvormpjes zijn het handigst)

• Boterhamzakjes 

• Eventueel: glitters, satéprikker, touw, kralen, lintjes

Doe twee handjes zeepvlokken en een beetje van jouw favoriete douchegel 

of badschuim in een boterhamzakje. Doe er een klein beetje 

voedingskleurstof bij van de kleur 

die jij mooi vindt. Het is ook leuk om 

er glitters bij te doen. Maak het 

zakje goed dicht en kneed alles 

goed door elkaar totdat het 

mengsel zacht en flexibel is. Knip 

een hoekje van het zakje af en vul 

de vormpjes met het zeepmengel. 

Zet de vormpjes in de koelkast 

totdat ze hard zijn. Daarna zijn jouw 

zeepjes al klaar!

Wil je een zeepketting maken van 

jouw zeepjes? Haal de zeepjes dan 

uit de vormpjes voordat ze hard zijn 

en steek er een satéprikker door. Leg ze daarna terug in de koelkast, totdat 

ze hard zijn. Rijg ze daarna aan een touw. Het is extra leuk als je tussen de 

zeepjes mooie kralen en lintjes doet. 

Een zelfgemaakte zeepketting is erg leuk om aan iemand cadeau te geven, 

aan je moeder voor Moederdag bijvoorbeeld! 
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Benodigdheden:
• Houten plankje
• Spijkers
• Hamer 
• Potlood 
• Watervaste stift 
• Wol 

Dit knutselwerkje maak je samen met mama, of oma of opa, maar niet met 

papa! Het is een verrassing voor vaderdag. Bovenaan het plankje schrijf je in 

mooie letters 'MET PAPA ZIT HET WEL'. Onder de tekst komt een snor op het 

plankje.

We hebben de snor alvast voor jou 

getekend. Je hoeft hem alleen na te 

tekenen op het plankje. Doe je voorzichtig 

als je de spijkers op het lijntje van de snor 

slaat? 

Met wol ga je nu kriskras alle spijkertjes langs: je draait de wol één keer om 

het spijkertje en daarna ga je naar het volgende spijkertje. Als je alle spijkers 

een paar keer hebt gehad, dan ga je alle spijkertjes nog één keer langs, maar 

nu volg je de vorm van de snor. Als het goed is, ziet jouw snor er nu zo uit als 

onze snor op de foto. We weten zeker dat jouw papa blij verrast is als je hem 

dit op 20 juni geeft! 

Met papa zit het wel...SNOR!

Vaderdagtip!
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Pennenhouder

Benodigdheden: 
• Mooie steen
• IJzerdraad
• Strijkkralen
• Verf 
• Eventueel glitters 

Eerst zoek je een mooie, 

grote steen en versier de 

steen met verf. Je kan de 

steen ook versieren met 

glitters als je dat mooi vindt. 

Van ijzerdraad maak je een 

lange draad met aan het 

uiteinde een rondje, waar 

een pen doorheen past. Aan 

de lange draad rijg je 

strijkkralen en het uiteinde 

bind je vast om de steen. 

Papa zal deze 

pennenhouder met trots op 

zijn bureau zetten, als je 

deze voor Vaderdag geeft! 

Vader
dag

tip!
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Lentekriebels
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1. De lente wordt ook wel het voorjaar genoemd. 

2. De lente begint officieel op 20 maart en eindigt op 21 juni. 

3. De laatste dag van de lente is ook de langste dag van het jaar.

4. Daar komt ook het woord lente vandaan. Dat is afgeleid van het woord 'lang'. Lente

 betekent oorspronkelijk 'het lengen der dagen' en dat is precies wat en in het

 voorjaar gebeurt.

5. In de lente komt er meer groen, meer dieren en meer zon! Alle bloemen, bomen en

 planten beginnen weer te groeien. We zien krokussen opduiken uit de grond, er

 komen blaadjes aan de bomen en het gras wordt steeds langer en groener. Door de

 toename van het licht maken planten en bomen nieuwe bladeren. Planten hebben

 namelijk licht nodig om te groeien.

6. Voor veel dieren is het dan ook weer tijd om wakker te worden. Ze ontwaken uit hun

 winterslaap en de natuur heeft weer volop voedsel zodat ze kunnen aansterken.

 Bekende voorbeelden hiervan zijn de egel en de beer, maar ook bepaalde soorten

 schildpadden en slangen houden een winterslaap. 

7. In de lente komen de trekvogels weer terug van hun vakantieadres in het zuiden. Ze

 hebben het koude Nederland ontvlucht en komen nu terug om de hete

 temperaturen te mijden. 

8. Je ziet niet alleen meer dieren, maar ook meer gelukkige mensen! Doordat de dagen

 lengen en er meer zon is, komen de lentekriebels naar boven. Dat komt door de

 aanmaak van serotonine en dopamine. Die stofjes zorgen voor een opgewekt en

 gelukkig gevoel.

9. Je kan door de eerste lentedag weten wanneer het

 Pasen is. Want de eerste zondag na de volle maan is

 de datum waarop Pasen valt. Dit jaar is dat op 4 en

 5 april. 

10. Voor 1,5 miljoen Nederlanders zit er ook een nadeel

 aan de lente. Namelijk rode ogen, jeuk, hoesten,

 snotteren en niezen. Oftewel: hooikoorts. Dat komt

 omdat er meer pollen in de lucht zijn, het stuifmeel

 van gras, planten en bomen waarmee ze zich 

 voortplanten. Haaaaatsjieee!

10 weetjes over de lente
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Kikkerdril

In het voorjaar vanaf eind maart en begin april zie je het in 

heel veel slootjes en vijvers: kikkerdril. 

Het is een beetje slijmerig en er zitten zwarte puntjes in. Het zijn 

eitjes van het kikkervrouwtje. Deze zwarte puntjes groeien uit tot 

kikkervisjes. Die zien er uit als visjes met een lange staart. Met 

hun kieuwen halen ze adem, net als vissen. Na ongeveer 6 weken 

krijgen ze achterpootjes en daarna komen de voorpootjes. 

Langzaam verdwijnt hun staart helemaal. De kikkervisjes zijn 

kikkers geworden! Nu kunnen ze het water verlaten en gaan 

springen op het land.

Wist je dat kikkers beschermde dieren zijn? Je mag ze dus niet vangen en mee naar huis nemen. Je mag 

wel kikkerdril vangen en de eitjes thuis laten uitkomen. Je kan dan heel mooi de ontwikkeling zien van 

kikkerdril via kikkervisje naar kikker. Daarna breng je ze natuurlijk weer terug naar de sloot waar de eitjes 

vandaan kwamen. Vanaf begin april kan je de kikkerdril van de bruine kikker vinden.

Voor kinderen is kikkers kweken vaak super interessant. Ze zien de hele metamorfose, en dat gaat best 

snel. Bijna dagelijks zie je wel iets veranderen aan de kikkervisjes en het geeft kinderen ook 

verantwoordelijkheidsgevoel, want ze moeten natuurlijk wel goed voor de kikkers zorgen.

Wil je zelf kikkers vangen en ze laten groeien? Zo pak je het aan:

• Doe in een grote emmer, aquarium of andere hoge bak wat zand en steentjes. Giet de bak daarna vol

 met slootwater en een paar waterplantjes uit de sloot.

• Ga eropuit om wat kikkerdril of kikkervisjes te zoeken in een poel of sloot. Dat kan van eind maart t/m

 juni. Je kan de kikkerdril vinden in het ondiepe gedeelte aan de waterkant, tussen de plantjes.

• Leg een klein klompje kikkerdril in het aquarium of de bak.

• Zet de bak op een lichte plek, maar niet in de volle zon, dat vinden de kikkervisjes niet fijn.

• Wanneer de kikkervisjes een dag of drie uit het ei zijn moet je beginnen met voeren.

• De kikkervisjes eten vooral algen, die zitten in het (verse) slootwater. Vervang het water daarom

 regelmatig voor nieuw slootwater uit de zelfde sloot. Als voer kun je ook mini stukjes sla, andijvie of 

 paardenbloem gebruiken. Maar let op: niet te veel!

• Maak de bak regelmatig schoon en vul het water aan met nieuw slootwater.

• Wanneer de kikkertjes pootjes krijgen, krijgen ze ook langzaam longen. Zorg er dan voor dat ze op een

 steen of stukje hout kunnen rusten, anders verdrinken ze.

• Zodra ze voorpootjes hebben (meestal na een week of zeven) is het tijd om ze weer vrij te laten. Doe

 dat op de plek waar je ze had gevangen. Zet ze bij de rand van het water en zwaai ze nog even uit.

 Volgend jaar leggen ze hun eitjes op dezelfde plek en kun je weer kikkerdril halen.

 Heel belangrijk: kikkers zijn beschermde dieren. Het is toegestaan om ze te bekijken om ervan te leren.

 Maar je moet ze wel echt terugzetten in de natuur!

Kijktip 

voor op een regenachtige dag: de film 'Kikkerdril’.
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Picknicken

We hebben genoeg binnen gezeten tijdens de winter. In de lente loopt de 

temperatuur weer lekker op. Het zonnetje schijnt weer wat vaker, 

misschien kan je zelfs weer zonder jas naar buiten. De perfecte tijd om te 

gaan picknicken met je vrienden en vriendinnen! 

Ga samen boodschappen doen bij de supermarkt. Kies je favoriete broodje 

en beleg uit. Vergeet niet om ook een stuk fruit en een drankje mee te 

nemen. Smeer thuis de broodjes, snij het fruit en zoek een leuk kleed uit.

Heb je een leuke mand? Doe daar alle 

spulletjes in. Stap op de fiets en ga naar 

een zonnige plekje. Sla je kleedje uit, 

pak alle spullen uit en geniet van het 

zonnetje op je gezicht! Heb je een 

muziekboxje? Zet dan een lekker 

muziekje aan! 

Wil je de picknick extra bijzonder 

maken? Maak dan van tevoren je 

eigen vlierbloesemsiroop 

( ) of eier- en tonijnsalade pagina 24

(  en ) voor op je pagina 35 pagina 36

broodje en neem dat mee.  
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Vlierbloesemsiroop

De vlier bloeit in de lente. Rond half mei krijgt de boom prachtige 

bloesem. Vlierbloesem heeft een zoete geur en smaak. Heb je wel eens 

vlierbloesemsap gedronken? Heerlijk! En je kunt het ook gemakkelijk zelf 

maken. 

Op kun je kijken waar er in jouw omgeving een vlier www.wildplukwijzer.nl 

groeit. Neem een grote tas en een schaar mee. Als je een vlier hebt 

gevonden, knip je de bloesems af als de bloemetjes open staan. Schud de 

bloemen even zodat eventuele vliegjes weg kunnen en controleer de takjes 

op andere insecten. 

Thuis verwijder je zoveel mogelijk de groene stelen, zodat je alleen de 

bloemetjes overhoudt. Doe de bloemetjes in een pan en doe er water bij, 

zodat de bloemetjes net onder water staan. Laat het mengsel een dag 

rusten op een koele plek. 

Zeef de volgende dag het water tot er geen bloemetje of vuiltje meer in zit. 

Zet het mengsel op het vuur en zorg ervoor dat het net niet kookt. Per liter 

doe je 500 gram suiker en het sap en de schil van een halve citroen. Verwarm 

het mengsel net zo lang tot de suiker opgelost is. Laat het mengsel, wat nu 

siroop is geworden, daarna weer 

afkoelen. 

Doe de vlierbloesemsiroop in een 

mooie fles. Zoek een paar leuke glazen 

en rietjes en een kan water. Doe in de 

glazen een bodempje siroop en leng 

het verder aan met water (naar smaak). 

Trakteren maar! Trouwens, de siroop is 

ook heerlijk over vanille-ijs!
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Minituintje maken

Wat is er nu leuker dan je eigen mini-tuintje te beginnen? De lente is het 

perfecte seizoen om je eigen groenten, kruiden of plantjes te 

verbouwen.

Benodigdheden:

• Een leeg bloempotje, blikje, klomp, kistje, glazen pot, alles kan!

• Schaar

•  Lijm 

• Stokjes

• IJzerdraad

• Aarde tuinkers of andere zaadjes 

• Kleine plantjes

• Steentjes

• Eventueel miniatuurstoeltjes, poppetjes, klein huisje

• Eventueel knutselspullen, zoals stiften, verf en glitters

Als je het minituintje in een leeg bloempotje of een blikje maakt, kun je deze 

eerst versieren met bijvoorbeeld stift, verf en eventueel glitters. Als je een 

mooie glazen pot gebruikt, dan hoeft dat natuurlijk niet. 

Vul het blikje of potje met aarde en stop daar de kleine plantjes of zaadjes in. 

Versier dan de rest van het tuintje met kleine speelgoed-meubeltjes en 

poppetjes en maakt een pad van kleine steentjes. Maak hekjes van stokjes en 

ijzerdraad en geef die een mooi plekje in jouw 

tuintje.

Op deze manier wordt het echt een mini-

tuintje of mini-parkje. Vergeet niet je 

plantjes en zaadjes goed te verzorgen!
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koningsdag

27 april is het Koningsdag. Wij geven je 30 tips om er thuis een koninklijk feestje van te 

maken! 

1.  Schminken maar: van de Nederlandse vlag op je wang tot een compleet oranje hoofd.

2.  Trek thuis allemaal je meest vrolijke, gekke en natuurlijk oranje Koningsdagoutfit aan.

3.  Maak een stempelkaart en doe een spelletjesmarathon in en om huis.

4.  Maak samen één kamer in huis hélemaal oranje. Denk aan oranje kleden, oranje kussens,

 oranje slingers, oranje knuffels en oranje kunstwerken.

5.  Hou een ruilmarkt met het gezin. 

6.  Eet een oranje tompouce of leuker nog, maak ze zelf! 

7.  Hou een rommelmarkt voor je eigen deur. Leuk voor de straat! Let natuurlijk wel goed op

 met afstand houden bij het verkopen van de spulletjes. 

8.  Organiseer je eigen Koningsdagoptocht. Oefen allemaal de hele week op een act. Op

 Koningsdag gaan jullie als koninklijk gezin 'langs' alle acts in verschillende kamers. 

9.  Knutsel een kroon en verkleed je op Koningsdag als koning of koningin.

10.  Ze zijn er elk jaar weer. De kraampjes op de rommelmarkt waar je zelfgebakken cupcakes

 kunt kopen. Hmmmm! Dit jaar doen we dat gewoon zelf. Eerst bakken maar en daarna

 “verkopen” aan papa, mama of de hele straat.

11.  Ben je een beetje muzikaal? Schrijf een nieuw Koningsdaglied of -rap en zing 'm samen op

 Koningsdag.

12.  Hou een rommelmarkt via videobellen. Bijvoorbeeld met je klasgenoten, vrienden of

 familie. Laat iedereen van te voren spullen zoeken die weg mogen en houd via videobellen

 een ruilmomentje. 

13.  Breng de spullen die over zijn naar het goede doel. 

14.  Maak sieraden voor elkaar met dropveters en Nibbit-chips.

15.  Eet je sieraden op en proost op de Koning met een glas oranje ranja. 
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16.  Schrijf een brief aan de koning, of knutsel een verjaardagskaart voor hem, en stuur die op.

 Je kunt hem natuurlijk ook online sturen.

17.  Ontwerp en maak je eigen Nederlandse vlag en hang deze buiten. Kies je voor rood-wit

 blauw of toch een andere kleur?

18.  Schrijf een koninklijke toespraak en draag deze aan elkaar voor.

19.  Maak op straat een mooie stoepkrijttekening van Koningin Maxima en 

 Koning Willem-Alexander.

20.  Ontwerp een mooie jurk voor Koningin Maxima of voor de prinsessen.

21.  Hang op Koningsdag een mooie tekening met daarop Koningin Maxima en Koning 

 Willem-Alexander of de Nederlandse vlag voor het raam, zodat iedereen weet dat je thuis

 Koningsdag viert. Dat ziet er ook extra gezellig uit in de straat.

22.  Versier je fiets met oranje slingers en fiets een rondje door de straat.

23.  Papa en mama zijn een dagje koning en koningin en de kids zijn de lakei.

24.  Bak koningskoekjes (in de vorm van kroontjes, vlaggetjes, etc.) en deel deze uit in de straat.

25.  Laat een gezinslid zich verkleden als koning en koningin en laat hem of haar poseren voor

 een schilderij.

26.  Vrolijke versiering: knutsel zelf oranje of rood-wit-blauwe slingers en hang deze op in de

 voor- of achtertuin.

27.  Dat wordt lachen: plak geblinddoekt de kroon op het hoofd van de koning (zoals bij ezeltje

 prik).

28.  Als een echte koning: bouw met kartonnen dozen en doeken je eigen kasteel in huis of in de

 tuin.

29.  Altijd leuk, een videobeldate met familie of vrienden. Op Koningsdag kun je ook nog eens je

 mooi geschminkt gezicht of oranje outfit showen.

30.  Maak een leuke oranje selfie en stuur die naar ! kids2fun@aan-z.eu
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Een eerlijk lenteverhaal

De koning en de zaadjes
In een land hier ver vandaan heerste eens een koning. Het was een goede en wijze 

koning, die zijn land met liefde regeerde. In een dorpje in dat land woonde Hans. Hij 

leefde samen met zijn moeder in een klein huisje. Zijn vader leefde niet meer, maar Hans 

was al groot genoeg om te werken en samen hadden ze het goed.

Op een dag kreeg Hans een brief. Zijn naam stond met gouden krulletters geschreven 

op de grote witte envelop. Het was een brief van de koning.

Hij was al oud en het werd tijd voor een nieuwe koning. De koning had geen kinderen, 

geen prins of prinses die hem kon opvolgen. Hij zou iemand uit het land moeten kiezen. 

Daarvoor had hij een opdracht bedacht. Alle jonge mannen en vrouwen moesten naar 

het paleis komen. Wie de opdracht het beste uitvoerde, werd de nieuwe koning of 

koningin.

Verbaasd keek Hans naar de brief. Kon hij de nieuwe koning worden? Hij was maar een 

gewone jongen! Zijn moeder zei dat hij toch maar naar het paleis moest gaan. De koning 

was een wijs man. Hij had er vast goed over nagedacht en hem niet zomaar uitgenodigd.

Hans was niet de enige die zo'n mooie brief had gekregen. Honderden jongens en 

meisjes kwamen naar het paleis. In een grote zaal werden ze ontvangen door de koning. 

Iedereen kreeg een klein bruin papieren zakje. "In dit zakje zitten zaadjes," vertelde de 

koning. "Plant ze in een pot met grond. Geef ze water en verzorg ze. Kom over een jaar 

terug naar het paleis met de pot. Dan zal ik mijn opvolger kiezen."

Hans liet het zakje zien aan zijn moeder: "Ik snap er niks van! Hij zoekt toch een nieuwe 

koning? Geen tuinman!" Zijn moeder glimlachte: "Misschien moet je het toch maar 

gewoon doen. Je weet maar nooit wat eruit komt." Ze gaf Hans een lege bloempot. Hij 

vulde die met grond, strooide de zaadjes in de grond en gaf het een beetje water.

Dagen gingen voorbij. Iedere dag keek Hans in de pot. Hij zorgde dat de grond nooit 

uitdroogde. Maar er groeide niets.

Weken gingen voorbij. Buiten op straat hoorde hij de anderen praten: "Bij mij komen er 

al plantjes uit, bij jou ook?" In de pot van Hans gebeurde nog steeds niets.

Maanden gingen voorbij. Hans zorgde goed voor zijn pot met zaadjes. Hij hoorde 

anderen opscheppen hoe groot hun plant al was. Ze zeiden dat de eerste bloemen al 

bloeiden. Thuis keek Hans in zijn eigen pot. Er groeide nog steeds niets.
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Een jaar ging voorbij. De dag kwam dat iedereen terug moest naar het paleis om zijn pot 

te laten zien aan de koning. Hans was verdrietig. In zijn pot groeide niets. Hij wilde niet 

naar het paleis. Zijn opdracht was mislukt. Wat zou de koning wel niet denken? Maar zijn 

moeder zei dat hij toch maar moest gaan. Hij kon er toch niks aan doen dat er niks uit zijn 

zaadjes was gegroeid? Hij had er goed zijn best voor gedaan.

Hans ging. In de grote zaal stonden de jongens en meisjes in een lange rij langs de muur, 

met hun plant voor zich. Hans zag planten met gekleurde bloemen. Hij zag planten met 

vruchten. Hij zag planten met glimmende bladeren. Verlegen ging hij met zijn pot in een 

hoekje staan. Hij keek naar de grond.
De koning kwam binnen. Het werd doodstil in de zaal. Langzaam liep de koning langs alle 

planten en bekeek ze aandachtig. Bij Hans bleef hij staan. Hij tilde de pot zonder plant 

op. "Deze jongen wordt de nieuwe koning!"

Verbaasd keek Hans op. Dit moest een vergissing zijn. "Maar de opdracht dan? Ik heb 

helemaal geen plant!" De koning glimlachte en knikte: "Precies. En daarom wordt jij de 

nieuwe koning. De zaadjes die ik aan jullie heb gegeven, waren gekookt. Daar kon 

helemaal niets uit groeien. Al die anderen hebben zelf andere zaadjes geplant, omdat ze 

iets wilden laten zien. Jij bent de enige die eerlijk is geweest. En je had de moed om met 

je lege pot hierheen te komen. Eerlijkheid en moed: dat zijn goede eigenschappen voor 

een koning."

Zo werd Hans, een hele gewone jongen, koning van het land. Hij regeerde het land vele 

jaren en was net zo geliefd bij de mensen als de oude koning.
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Bakken & snacken
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Kwarkcake met aardbeien

Ingrediënten & benodigdheden:

• 100 gram boter

• 175 gram witte basterdsuiker

• 200 gram kwark (op kamertemperatuur)

• ¼ tl zout

• 3 eieren

• 200 gr bloem

• 1½ theelepel bakpoeder

• 400 gram verse aardbeien

• 200 gram Griekse yoghurt

• Cakevorm of taartspringvorm van 25 cm

• Boter of een bakspray om in te vetten

• Handje bloem om te bestuiven

• Beslagkom

• Mixer met garden

• Taartmes

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 160°C. Vet de cakevorm in met bakspray (of gebruik 

wat boter) en bestuif de binnenkant met een handje bloem. Smelt daarna 100 

gram boter in een pannetje. Doe 200 gram magere kwark in een beslagkom en 

voeg de gesmolten boter, de basterdsuiker, de bloem, het bakpoeder en de 3 

eieren in één keer toe. Mix nu het geheel met een mixer met garden op de laagste 

stand tot een glad beslag. Klop daarna op de hoogste stand in 3 minuten tot een 

luchtig beslag. Schenk dan het beslag in de cakevorm, strijk glad en bak op 160 °C 

in de oven in 60 minuten gaar en goudbruin.

Haal de cake uit de vorm en laat 1 uur afkoelen op een rooster. Snijd ondertussen 

de aardbeien in plakjes. Als de cake afgekoeld is, snijd je hem over de lengte in 3 

gelijke delen. Bestrijk de onderste laag met Griekse yoghurt en verdeel plakjes 

aardbeien eroverheen. Leg dan de middelste laag erbovenop, duw iets aan en 

bestrijk ook deze laag met Griekse yoghurt en volg met de aardbeien. Leg nu de 

bovenste laag erbovenop, duw iets aan en bestrijk de bovenste laag met 

Griekse yoghurt. Versier daarna de bovenkant met aardbeien. 
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Gezonde bananenpannenkoekjes

Ingrediënten & benodigdheden: 

• 1 of 2 rijpe bananen
• 2 eieren
• Kaneel 
• Eventueel ander fruit, zoals blauwe bessen
• Eventueel honing 
• Vork 
• Mixer 
• Beslagkom 
• Koekenpan 
• (Olijf)olie 

Bereiding: 

Prak één van de bananen met een vork. Klop de twee eieren kort los met 

een mixer in de beslagkom en voeg daarna de geprakte banaan toe. Doe 

daar een theelepel kaneel bij en mix alles goed door elkaar. Zet daarna de 

koekenpan op het fornuis met een klein beetje olie en schep met een lepel 3 

hoopjes beslag in de pan. Bak de pannenkoekjes tot ze lichtbruin zijn. 

Snijd ondertussen de overige banaan in plakjes of kies voor ander fruit. 

Blauwe bessen zijn ook heerlijk bij bananenpannenkoekjes. Versier de 

pannenkoekjes met het fruit en doe er 

eventueel nog wat honing over. 

Ben je een zoetekauw? Je kan de warme 

pannenkoekjes besmeren met 

chocoladepasta. Iets minder gezond, 

maar wel heel lekker!
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Gekleurde wafels

Ingrediënten & benodigdheden 

• 200 gram tarwebloem

• 1 theelepel baking soda

• 2 middelgrote eieren

• 180 gram karnemelk

• Voedingskleurstoffen     

• Fondant, marsepein of glazuur

• Zeef 

• Wafelijzer 

Bereiding: 

Weeg de bloem af en doe de baking soda hier bij. Zeef de tarwebloem en de 

baking soda boven een schaal. 

Nu komt er een moeilijke handeling: splits de eieren. Het eigeel heb je niet 

nodig. 

Voeg de karnemelk, het zout en het eiwit toe aan de schaal met tarwebloem 

en baking soda en meng dit tot een beslag. 

Verdeel de porties en geef aan elke portie een andere kleur door daar wat 

kleurstof aan toe te voegen. Bak ze vervolgens in een wafelijzer. Als de 

wafels afgekoeld zijn, kun je ze tot een figuurtje snijden en er gezichtjes op 

maken met 

fondant, 

marsepein of 

glazuur. 
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Gevulde koeken

Ingrediënten & benodigdheden:

Voor ongeveer 12 gevulde koeken

• 150 gram koude roomboter

• 3 eieren

• 100 gram witte basterdsuiker

• 200 gram bloem

• snufje zout

• 250 gram amandelspijs (kant-en-klaar of zelfgemaakte)

• Amandelen voor de garnering

• Vork

• Deegroller 

• Glas of rond koekvormpje  

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd daarna de 

roomboter in blokjes. Meng de roomboter, 1 ei, 

suiker, bloem en een snufje zout met elkaar. Goed 

kneden totdat je een mooie deegbal overhoudt. 

Verpak de deegbal in plastic en laat het even 

opstijven in de koelkast of vriezer. Prak 1 ei door de 

amandelspijs. Verdeel de amandelspijs daarna in 12 

stukken. Druk alle stukjes amandelspijs een beetje 

plat. 

Vervolgens rol je het deeg uit over een werkblad dat je met bloem hebt 

bestoven. Rol het deeg uit totdat het ongeveer een halve centimeter dik is. 

Snijd vervolgens rondjes uit het deeg. Doe dit met behulp 

van een glas of een vormpje.

Bestrijk de randjes met een geklutst ei en leg een 

stukje amandelspijs op een plakje deeg. Leg 

vervolgens een ander plakje deeg er bovenop en 

druk de randjes aan met een vork. Bestrijk de 

gevulde koeken met een beetje geklutst ei en 

druk eventueel nog een amandel bovenop. Zet de 

gevulde koeken circa 30 minuten in de oven.
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Eiersalade

Ingrediënten & benodigdheden:

• 4 eieren

• 1 theelepel mosterd 

• 2 eetlepels Griekse yoghurt

• Verse bieslook

• 1 theelepel kerriepoeder

• Peper

• Zout

Bereiding:

Kook de eieren hard in ongeveer 8-10 minuten. Laat de eieren schrikken met 

koud water. 

In de tussentijd dat je wacht tot de eieren koud zijn, doe je de yoghurt en 

mosterd in een schaaltje. Dit breng je op smaak met het paprikapoeder, het 

kerriepoeder, peper en zout. Even goed roeren. Heb je geen Griekse 

yoghurt? Dan kun je ook mayonaise gebruiken, dan wordt de eiersalade iets 

ongezonder en vetter. 

Pel de eieren als ze zijn 

afgekoeld. Snijd ze daarna in 

kleine stukjes en doe het bij 

het yoghurtmengsel. Hak nu 

de bieslook fijn en voeg dit 

er ook bij. Roer nu alles 

goed door elkaar en je kunt 

de eiersalade meteen 

opeten! 
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Tonijnsalade

Ingrediënten & benodigdheden: 

• 160 gram tonijn uit blik op olie of water

• Theelepel mosterd 

• 40 gram augurk 

• 1 kleine rode ui

• 1 eetlepel citroensap

• 1 rode peper of ½ theelepel sambal

• 2 eetlepels Griekse yoghurt 

• Peper

• Zout 

Bereiding:

Laat de tonijn uitlekken en doe het in een 

kommetje. Snijd daarna de rode ui en de 

augurk heel fijn. Doe de augurk en de ui bij 

de tonijn en schep het door elkaar. Voeg 

daarna de mosterd, het citroensap en de 

Griekse yoghurt toe en breng het mengsel 

op smaak met een fijngesneden rode peper 

of sambal, peper en zout. 

Appeltje eitje, maar wel erg lekker! 
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Bladerdeeg appeltaartjes

Appeltaart is heerlijk, maar het duurt altijd lang voordat het klaar is! Met dit 

recept heb je snel appeltaartjes op tafel of om mee te nemen voor in de 

picknickmand. 

Ingrediënten & benodigdheden: 

• 2 appels (of peer, kersen of abrikozen, ook heerlijk!)

• 2 eetlepels suiker

• ½ theelepel kaneelpoeder

• 5 plakjes bladerdeeg (diepvries)

• 2 eetlepels amandelschaafsel 

• 100 gram abrikozenjam 

• 1 ei

• Bakpapier 

Bereiding:

Begin met het voorverwarmen van de oven op 200 °C. 

Haal daarna het bladerdeeg uit de diepvries en 

spreidt vijf plakjes uit over het aanrecht.

Schil de appels en snijd ze in kleine blokjes. Meng 

daarna de blokjes met de suiker, het kaneelpoeder en 

de abrikozenjam.

Prik nu in ieder plakje bladerdeeg in het midden enkele keren met een vork. Leg 

het bladerdeeg daarna op een stuk bakpapier en verdeel de appelvulling 

diagonaal over het bladerdeeg. Klap één van de punten 

deeg over de appelvulling. Maak de andere punt iets nat 

en vouw ook deze over de appelvulling, zodat deze 

vastplakt op het andere deegflapje. 

Klop het ei los in een kommetje en bestrijk het 

bladerdeeg met het losgeklopte ei. Bestrooi daarna 

je appelflapje met amandelschaafsel en eventueel 

met nog een beetje suiker.

Bak de snelle appeltaartjes in 25 tot 35 minuten 

goudbruin en gaar.
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Ultieme chocoladetaart

Ingrediënten & benodigdheden: 

• 350 gram pure chocolade 

• 230 gram boter

• 300 gram fijne suiker

• 6 eieren

• Zout 

• 100 gram bloem 

• 150 mililiter slagroom 

• Ronde springvorm van 24 centimeter 

• Bakpapier 

• Mixer 

• Versiering naar keuze

Bereiding:

Begin met het voorverwarmen van de oven op 180 °C. 

Vet een ronde springvorm van 24 centimeter in met boter en bekleed de bodem met 

bakpapier. 

Hak de chocolade in kleine stukjes en doe 200 gram chocolade in een hittebestendige 

kom met 200 gram boter. Zet een pannetje met water op het fornuis en zet het 

kommetje met de chocola en boter daar boven op. Je gaat de chocolade au bain-marie 

smelten. Roer de chocolade regelmatig door. Zorg dat de onderkant van de kom het 

water niet raakt en pas op dat de chocolade niet aanbrand.

Doe daarna de eieren met de suiker en een snufje zout in een kom en mix het kort door 

elkaar. Roer daar vervolgens het chocolade-botermengsel doorheen met een lepel en 

vervolgens roer je de bloem erdoor. Schep het beslag in de springvorm en bak de 

chocoladetaart in ongeveer 40 minuten gaar. Laat de taart daarna goed afkoelen. Het 

kan zijn dat de taart tijdens het afkoelen iets inzakt, maar dat is normaal. 

Als de taart is afgekoeld maak je chocoladeganache voor over de taart. Breng de 

slagroom aan de kook in een pannetje en giet het daarna over de 150 gram fijngehakte 

chocolade die over is. De chocolade gaat nu smelten. Doe daar 30 gram boter bij en roer 

alles goed door totdat je een glad en glanzend mengsel heb. Laat het 

mengsel, de chocoladeganache, even afkoelen tot kamertemperatuur 

en giet het er overheen. Nou, als dit geen ultieme chocoladetaart is, 

dan weten wij het ook niet meer! Je kunt de taart zelfs nog versieren 

met extra chocolade, zoals wij hebben gedaan of met witte 

chocoladesnippers, karamelbolletjes of een andere versiering naar 

keuze.
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Kraak je hersenen
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Lentequiz

Vraag 1: 

In welke maand begint de lente?

 O Februari

 O Maart

 O April

 O Mei

Vraag 2:

Wat is geen kenmerk van de lente?

 O Het is al wat korter licht.

 O De knoppen van bomen en struiken gaan uitlopen en je ziet overal bloesem.

 O Dieren komen uit hun winterslaap of winterrust.

 O Vogels gaan nestelen en broeden.

Vraag 3: 

In de lente zie je veel knol- en bolgewassen. 

Welke zie je op dit plaatje? 

            O Krokus

   O Narcis

O Hyacint
O Tulp

Vraag 4: 

En op deze?

 O Krokus

 O Narcis

 O Hyacint

 O Tulp

Vraag 5: 

Veel trekvogels keren in de lente terug naar ons land. Wat is GEEN trekvogel?

 O Zwaluw

 O Koekoek

 O Ekster

 O Nachtegaal
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Vraag 6: 

Wat betekent dit bord?

 O Dat kikkers hier niet mogen komen.

 O Dit bord waarschuwt automobilisten voor overstekende padden.

 O Dit bord bestaat niet echt.

 O Het is een snelheidsverbod voor kikkers en padden.

Vraag 7: 

Welke hongerige vogeltjes zie je hier?

 O Kuikens

 O Roodborstjes 

 O Zwaluwen 

 O Eksters 

Vraag 8: 

Vanaf wanneer kun je kikkerdril in de sloten zien? 

 O Januari / februari 

 O Maart / april 

 O Mei / juni

 O Juli / augustus 

Vraag 9: 

Waarom werden schapen vroeger niet geschoren en nu wel? 

 O Vroeger droegen mensen geen truien van wol. 

 O Vroeger bleef de temperatuur buiten altijd koud. 

 O Vroeger was het hip dat schapen veel wol hadden. 

 O Vroeger verloren schapen zelf hun vacht.

Vraag 10: 

Kikkers staan op de lijst van beschermde diersoorten, wat betekent dat? 
 O Je mag kikkers niet vangen of vervoeren. 

 O Je mag kikkers niet voeren.

 O Je mag kikkers niet aaien. 

 O Je mag kikkers niet kweken. 
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Zoek de dieren

In onderstaande zinnen zitten dieren verstopt. In de eerste kolom zie je hoeveel 
dieren er verstopt zijn in de zin. Kan jij ze allemaal vinden? We starten met een 
voorbeeld en daarna kun je zelf gaan puzzelen! 

 1 Dir fent vaak op de piano. k oe koe
 
 1 Hij is de laatste tijd erg moe, hij slaapt we tot 11:00! 

 2 Normaal is hij goed in kegelen, maar vandaag niet.

 1 Tijdens het sporten heeft hij zijn spier verrekt.

 2 Loop nooit onder een ladder door. Dat brengt ongeluk!

 1 Sinds lange tijd ziet zij haar familie weer.

 1 Dit dier is erg onaardig. Toch aait Lisa hem.

 1 Van die soap heeft zij wel honderd afleveringen gezien.

 1 Zij is erg nieuwsgierig naar haar verjaardagscadeau.

 2 Zij praten steeds door elkaar. Ze luisteren niet naar een ander.

 2 Met dat spel mag Rob eerst. Daarna mag Katja. 

 1 'Dag Ans!' schreeuwt Pim.

 1 Jasper werd eerste bij de spellingswedstrijd.

 1 Er was één dame die niet van thee hield.
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Sudoku

Een beetje lastig

Erg lastig!
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Woordzoeker XL

K T U L P E N H E M E L V A A R T M 

R A I P R O E F J E S R U B R I E K 

O N L A V I S S E N T U H M O O B O 

K E V A D E R D A G K E E W U E E E 

U M O S T I F T L I R D R E K K I K 

S A N E N S D K O N I N G S D A G O 

E G E I O N A R C I S P A P P E L E 

L M R E O S P N S O G E T A R T S K 

V O O R J A A R S V A K A N T I E I 

V E E E N A S V R I J D A G S R A M 

E D V N N D E G L S R E K K I K E O 

R E N A N J N E N E D E R L A N D E 

V R B I O U P A A S H A A S K W N S 

E D K I D S 2 F U N F A S I N A N T 

L A M M E T J E S D R K R E T A P U 

E G U M R O P O T P I T M U C E I I 

N K U I K E N T J E S O U K S L N N 

E G N I R P S N N O B R E N N E K S 

F T P I C K N I C K E N V U E K S U 

B R I L A R N T R O P S T T N A T M 

L A U G L I M O N A D E S S E T E L 

O I K I E J P E Z L V D E E R K R E 

E L O K T T E N E O A E E L E E E H 

M P I O E E T P G G N I F E I P N L 

E R I E H N S E S P E L E N D S J I 

N E N N O L L A B S G I R E D N I W 

 
Bakken

Ballonnen 

Banaan

Bomen 

Boomhut 

Bloemen 

Bril 

Dag 

Dieren 

Eeuw 

Feest 

Fris

Fruit

Gamen 

Gum

Hemelvaart

Hooi 

Kids2fun

Kikkerdril 

Kikkers 

Kind

Knutselen 

Koekoek

Koningsdag 

Kuikentjes 

Krokus 

Lammetjes 

Lied 

Limonade 

Mars 

Moederdag 

Moestuin

Narcis 

Natuur

Nederland 

Olie 

Pasen 

Paashaas 

Paaseieren

Picknicken

Pinksteren 

Proefjesrubriek 

Skiën 

Snacken

Spektakel 

Spel (2x)

Spelen 

Sport 

Spring 

Stift 

Stoepkrijten

Stratego 

Steen 

Step

Strik 

Tiptop 

Tulpen 

Vaderdag

Vervelen

Vee 

Vissen 

Voeren 

Vrijdag 

Vogel 

Voorjaarsvakantie 

Week 

Wilhelmus 

Winderig 

Wesp

Zon
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In de woordzoeker zitten 70 voorjaarswoorden verstopt. Van links naar rechts en van rechts naar 

links, horizontaal en verticaal én schuin. Kun jij ze allemaal vinden?



Engelse woordzoeker

Het is vakantie, maar een Engelse uitdaging kan geen kwaad! Kun jij de 

Engelse voorjaarswoorden vinden in de woordzoeker? En weet je ook de 

betekenis van de woorden? 
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Welk dier is de moeder?

Verbind lijntjes tussen kind en moeder.

(Zee)hond

Kalkoen

Ezel

Varken

Paling

Leeuw

Kikker

Zwaan

Aap 

Konijn

Ree

Schaap

Olifant

Insect

Kat 

Baby

Big

Glasaal

Kalf

Kikkervisje

Kitten

Lamprei

Kuiken

Lam

Pop

Pul

Pup

Reekalf 

Veulen

Welp
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De oplossingen!

blz. 40 Lentequiz

Vraag 1:  Maart 

Vraag 2:  Korter licht 

Vraag 3:  Narcis

Vraag 4:  Tulp

Vraag 5:  Ekster

Vraag 6:  Het bord waarschuwt voor overstekende padden

Vraag 7:  In het vogelnest zitten kuikentjes. 

Vraag 8:  Kikkerdril vind je vanaf eind maart, begin april weer in de sloten.

Vraag 9:  Schapen verloren vroeger zelf één keer per jaar hun wol. Doordat schapen nu gefokt

 worden gebeurt dat niet meer vanzelf en scheert de boer hun vacht af. 

Vraag 10:  Je mag kikkers niet vangen, vervoeren of verhandelen. Wel mogen dikkopjes

 (kikkerlarven) en eitjes (kikkerdril) uit een andere vijver of uit het wild gevangen en

 meegenomen worden, dit omdat het gezien wordt als een vorm van natuurbeheer

 en vermeerdering van de soort. 

blz. 42 Zoek de dieren

Koe

Aap 

Aal, egel

Koe

Pier

Ooi, adder

Slang

Haai

blz. 46 Welk dier is de moeder?

Big    ð Varken

Glasaal    ð Paling

Kalf    ð Olifant (maar ook van een eland, koe, neushoorn en walvis)

Kitten   ð Kat

Lamprei   ð Konijn

Kuiken   ð Kalkoen (maar ook van een hen en een kalkoen)

Lam   ð Schaap

Pop    ð Insect

Pul    ð Zwaan (maar ook een eend en gans)

Pup    ð (Zee)hond

Reekalf    ð Ree

Veulen    ð Ezel (maar ook een paard en zebra)

Welp   ð Leeuw (maar ook een beer, otter, tijger, vos en wolf)

Hond

Gier

Rat, luis

Beer, kat

Gans

Sperwer

Eend 
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De proefjesrubriek
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De lopende regenboog

Een regenboog bij jou in huis? Het kan gewoon! 

Benodigdheden: 

• Voedingskleurstof (rood, blauw en geel)

 6 glazen water•

 Keukenrol•

Stap 1

Vul de glazen met water en zet de glazen in een cirkel.

Stap 2

In het eerste glas doe je een ruime hoeveelheid rode kleurstof.

Stap 3

In het derde glas doe je blauw en in het vijfde glas gele kleurstof. Je hebt 

dus een glas gewoon water tussen ieder glas gekleurd water. 

Stap 4

Haal nu van de keukenrol 6 vellen papier en vouw deze in de lengte. Doe dit 

drie keer, zodat de keukenrol stevig wordt. 

Stap 5

Zet één uiteinde in het gekleurde water en één uiteinde in het normale 

water.

Stap 6

Nu moet je een paar uur wachten. In de 

tussentijd kun je de andere proefjes uit het 

boek doen. Na een tijdje zie je de 

regenbogen tevoorschijn komen. 
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Stuiterend eitje?

Normaal gezien is een ei heel erg breekbaar. Heb je er al eens eentje 

laten vallen? Dan moest je vast gaan poetsen, want dat geeft een 

gigantische troep. Met dit proefje kun je je ouders voor de gek houden! 

Wil je weten hoe? Verzamel dan eerst de spulletjes die je nodig hebt. 

Benodigdheden: 

 Azijn•

 Rauw ei•

 Glas•

 Lepel•

Stap 1

Vul het glas voor ongeveer ¾ met azijn.

Stap 2

Leg je ei in het glas met azijn. Je kunt een lepel boven op het ei leggen,

zodat het ei niet naar boven komt drijven.

Stap 3

Nu heb je een portie geduld nodig. 

Je moet wachten tot morgen. Je 

zult merken dat je ei zacht is 

geworden en dat je hem zacht 

kunt laten stuiteren

op tafel. 
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Een kleurrijk bloemenboeket

Witte bloemen omtoveren tot een kleurrijk boeket? Dit lijkt wel een 

tovertruck! Wij leggen het je uit.

Benodigdheden: 

 Witte rozen of witte lelies•

 Glazen potjes•

 Water•

 Kleurstof•

Stap 1

Vul een aantal glazen potjes met water.

Stap 2

Snijd de stelen van de bloemen schuin af en zet ze in het potje met water.

Stap 3

Voeg nu enkele druppeltjes kleurstof toe aan het water.

Stap 4

Even geduld… Binnen een paar uur begint jouw bloem al te verkleuren. 

Morgen zal je helemaal versteld staan door hoe je bloem eruit ziet! 
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Verven is een eitje!

Verven, je hebt het vast al eens gedaan op school of thuis met knutselen. 

Dat is een eitje toch? Wat als we nu eens echt gaan verven met een eitje? 

Benodigdheden:

 2 rauwe eieren•

 Water•

 4 kleuren crêpepapier•

 3 bekers•

 4 schaaltjes•

 Eetlepel•

 Theezeefje•

 Vel wit papier•

 Kwast of penseel•

Stap 1

Breek de eieren open en splits het eigeel van het eiwit. Doe het eigeel in een 

bekertje. Het eiwit heb je niet nodig.

Stap 2

Doe 4 eetlepels water bij het eigeel en roer goed door. 

Stap 3

Giet het eigeelmengsel door het theezeefje boven een nieuw bekertje.

Stap 4

Verdeel het bekertje over 4 schaaltjes en steek in elk schaaltje een ander 

kleur crêpepapier.

Stap 5

Nu kun je een mooi schilderij maken met je eigen verf! 

Eitje toch?

Let op: Je eigen gemaakte verf kun je niet langer dan 

1 dag bewaren! Je schilderij kun je natuurlijk wel 

bewaren als het droog is.  
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Heb jij thuis een broer of zus en wil je niet dat ze jouw dagboek lezen? 

Met dit proefje kun je alles opschrijven, zonder dat iemand anders het 

kan lezen.

Benodigdheden:

 Citroensap (vers of uit een flesje)•

 Papier•

 Kwastje, wattenstaafje, tandenstoker of iets anders om mee te 'schrijven'•

 Kaars•

 Lucifers•

 Beker •

Stap 1

Doe het citroensap in een bekertje. 

Stap 2

Pak een wit papier en je kwastje (of wattenstaafje of tandenstoker). Doop je 

kwast in het citroensap en schrijf daarna op het papier. 

Stap 3

Laat het citroensap goed drogen, minimaal 1 uur.

Stap 4

Steek nu de kaars aan en houd de 

kaars dicht bij het papier, zonder 

het papier aan te raken. Hou je de 

kaars te dichtbij, dan vliegt het 

papier in brand. Als het papier 

verwarmd wordt, kun je je 

onzichtbare tekst weer lezen. 

Geheime berichtjes
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Slijm eten?

Dat je zelf slijm kunt maken is oud nieuws. Het is tijd om slijm een 

upgrade te geven! Wij hebben uitgezocht hoe je eetbaar slijm kunt 

maken.

Benodigdheden: 

 250 ml Fruitella snoepjes•

 2 eetlepels maïzena•

 2 eetlepels poedersuiker•
• (Kokos)olie

Stap 1 

Verhit de Fruitella 20 seconden in de magnetron. 

Stap 2

Blijf roeren totdat de Fruitella volledig gesmolten is.

Stap 3

Meng de maïzena en poedersuiker in een kom. Strooi de helft van het 

poedermengsel op het aanrecht.

Stap 4

Giet de gesmolten Fruitella's over het poedermengsel. 

Stap 5

Kneed het mengsel goed en voeg daar het overgebleven poeder aan toe. 

Stap 6

Blijf kneden totdat het slijm niet meer (te) 

plakkerig is. Blijft het slijm te plakkerig? Doe 

er dan wat extra maïzena en/of poedersuiker 

bij. 

Stap 7

Tot slot doe je er een theelepel (kokos)olie bij 

en klaar is Kees! 
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Dansende bloemenzee

Met deze prachtige bloemenzee kun je iedereen verrassen.

Benodigdheden: 

Schaal met water• 

 Papier•

 Glas•

  Schaar•

 Potlood•

 Stiften •

Stap 1

Zet een glas op z'n kop op een stuk papier en trek deze over.

Stap 2

Teken bloemblaadjes aan de cirkel. 

Stap 3

Knip de bloem uit. 

Stap 4 

Kleur de binnenkant van de bloem mooi in en vouw hem daarna weer terug 

dicht door elk blaadje naar binnen te vouwen.

Stap 5

Leg de gevouwen bloem(en) in een schaal met water en je zult zien dat ze 

vanzelf open springen! 
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Nawoord

Heb je een lentegevoel gekregen door de voorjaarsknutsels? Heb je de lente 

geproefd door de heerlijke recepten? Zijn je hersenen gekraakt door de 

Nederlandse én Engelse lentewoorden te zoeken? Kortom, heb je 

lentekriebels gekregen? Mooi! Dat is de bedoeling van het Kids2Fun 

lenteboek. 

We vinden het leuk als je ons foto's stuurt van jullie knutsels en baksels. Je 

kunt ze posten op onze Facebookpagina, ons taggen op Instagram of jouw 

foto mailen naar kids2fun@aan-z.eu.  

We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie toe! Zien we jullie snel tijdens 

onze activiteiten? 

Groetjes van het jeugdpreventieteam van aan-z

Wil je op de hoogte blijven 

van alles wat Kids2Fun organiseert? 

Manouk  
Jeffrey

Ben

Jacqueline

Esmee 

56

Volg ons dan op social media: 
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