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Bekijk onze activiteiten op 
www.aan-z.eu/agenda 

of volg ons via Facebook 
en Instagram (@kids2funaanz) 

om op de hoogte te blijven 
van alles wat Kids2Fun doet!

Joehoe, extra lang kerstvakantie, dus extra veel tijd om leuke
dingen te doen uit het Kids2Fun winterboek!

 
Het 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.
 
 
 
 

Voorwoord



Peuters & kleuters

4
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Kan jij het plaatje op de lijnen uitknippen en op een nieuw
papier weer op de juiste plaats plakken?

5

Puzzelen

Wit papier
Schaar
Lijm

Benodigdheden



Scheerschuim kerstboom

Vind jij het niet erg om vieze handen te hebben? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres! 

 

Bedek de tafel met een tafelkleed. Teken een
kerstboom op een stuk karton en knip deze

uit. Maak de kerstboom wit met
scheerschuim. Nu lijkt het net of de
kerstboom bedekt is met sneeuw. 

Vraag aan papa of mama of ze verschillende
kleuren verf op een bordje willen doen. Duw
je vingertoppen in de verf en maak daarmee

afdrukken op de kerstboom, zodat hij
gekleurde kerstballen krijgt!

Karton
Potlood
Schaar
Scheerschuim
Verf 

Benodigdheden
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Memory

Dit is een leuk spel om samen te spelen. Knip alle plaatjes
van deze én van de volgende pagina uit.

 
Op de volgende pagina lees je hoe het spel werkt.
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de kerstboom de kerstbal de kerstman

de sneeuwvlok de schaatsen de handschoenen

de sneeuwpop de muts de slee



Memory

Leg alle plaatjes op tafel, met de tekening naar beneden.
Als je aan de beurt bent mag je 2 plaatjes omdraaien. Als het 2

dezelfde zijn, dan mag je de plaatjes houden. Zijn ze niet hetzelfde?
Dan draai je de plaatjes weer terug.

 
Kan je goed onthouden waar de plaatjes liggen?
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de kerstboom de kerstbal de kerstman

de sneeuwvlok de schaatsen de handschoenen

de sneeuwpop de muts de slee



Winterwandeling

Een grote kerstboom
Gekleurde lampjes
Een verloren handschoen
Een spinnenweb
Een paddenstoel
Een rendier
Een konijnenhol
Een slak
Een dierenspoor

Zoek

 

De wind
Een kerstbel
Kerstmuziek
Krakende sneeuw

Luister naar

 

Winterwonderland! De winter is een goed seizoen om op
avontuur te gaan en te zoeken, voelen, ruiken, luisteren en

proeven! De bomen zijn kaal, de dieren zijn verstopt en het is
koud. Lukt het jou om alles van de lijstjes te doen?
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Een dennennaald
Dennenappels
Mos
Een veertje
Boomschors
Een sneeuwbal

Voel

 

Kerstkransjes
Stamppot
Appelmoes
Een oliebol
Warme chocolademelk

Proef

 
Kaneel
Een dennennaald
Verse appeltaart
De sneeuw

Ruik
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Pinguïn

De pinguïn is zijn vriendje kwijt. Kan jij hem helpen?



Knutsel & frutsel
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Sneeuwslijm

Lijm
Scheerschuim
Lenzenvloeistof
Foamballetjes
Bakje
Roerstokje of lepeltje

Benodigdheden

Giet een flinke bodem lijm in je bakje en spuit daar lenzenvloeistof bij. Hoe meer
lenzenvloeistoef, hoe steviger je slijm wordt. Spuit er scheerschuim bij en roer alles

door elkaar. Je zal merken dat het slijm steeds minder plakkerig wordt. Als het slijm fijn
aanvoelt, voeg je de foamballetjes toe en kneed je ze er doorheen.  

Het sneeuwslijm is klaar!
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Ligt er buiten geen sneeuw? Geen paniek! Wij vertellen je
hoe je sneeuwslijm kan maken, dat is nóg leuker!



Winterslinger

Teken op een wit papier 6 kleine wintermutsen en knip ze uit. Versier de
mutsen met potlood of stift. Trek de watjes uit elkaar en plak ze op de

onderste rand van de muts. Maak van een paar watjes ook een aantal kleine
balletjes en plak aan de bovenkant van iedere muts een balletje. 

Plak de mutsjes aan een touwtje en je hebt een winterslinger!

Wit papier
Watjes
Touw
Potlood of stift
Lijm

Benodigdheden

Met deze winterslinger haal je meteen de winterse sfeer in huis.
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Snoephuisje

Bouw met peperkoek je eigen snoephuisje. Niet alleen heel lekker,
maar het ziet er ook heel gezellig uit!

Glazuur (of poedersuiker 

Letterkoekjes
Peperkoek
Verschillende kleine snoepjes
Mesje

Benodigdheden

       en water) 
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Maak van peperkoek vier muren. Uit één van
de muren snij je twee gaten: één voor een
raam en één voor een deur. Je gebruikt het

glazuur als cement. Je maakt glazuur door heel
veel poedersuiker te mengen met een klein

beetje water. Zet het huisje in elkaar met
behulp van het glazuur. Versier daarna het

huisje door een beetje glazuur op een snoepje
te smeren en deze op het huisje te plakken.

Laat het glazuur goed hard worden.
De grootste uitdaging is om niet te veel te

snoepen tussen het bouwen door!
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Aluin (een zoutsoort)
Vergiet of trechter 
Koffiefilter of keukenrol
Pan
Plastic bakjes 

3 chenilledraden 

Benodigdheden

      (breed en niet te diep)

Meng gekookt water met aluin in een bakje.
Stop met het toevoegen van aluin als het

zout niet meer oplost in het water. Zeef de
mix door een koffiefilter of vergiet en giet

het daarna over in een ander bakje. Dek het
bakje voor het grootste gedeelte af: zorg

ervoor dat er geen vuiligheid of stof bij het
mengsel kan komen, maar sluit het bakje

niet volledig af. 
Maak nu een sneeuwvlokje door drie

chenilledraden in elkaar te draaien. Bindt
een touwtje aan het sneeuwvlokje en leg
deze in de zoutmix. Laat het bakje 24 uur

rusten en haal daarna het sneeuwvlokje er
voorzichtig uit. Als het ijskristal nog niet het

gewenste resultaat heeft, kan je hem
opnieuw laten weken in een nieuwe

zoutmix. Dan moet je daarna wel weer 24
uur geduld hebben natuurlijk!

IJskristallen maken

Het lijkt wel toveren! 
Kristallen die ontstaan vanuit het niets in een glas water. 
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Knip uit het oranje vilt de wortelneus en uit het
zwarte vilt de mond, armen, knopen en haren van

Olaf. Vul de sok met ongeveer 140 gram rijst. Duw de
rijst naar het onderste gedeelte van de sok en maak
een mooie ronde vorm. Knoop de sok daarna dicht
met een elastiekje. Vul de sok verder met ongeveer
24 gram rijst en herhaal de vorige stappen. Eindig

weer met een elastiekje. Stop nu ongeveer 95 gram
rijst in de sok en herhaal weer de stappen. Dit is het
hoofd van Olaf, dat iets langer is, dus in plaats van
een ronde vorm maak je nu een ovaal. Eindig weer
met een elastiekje. Doe een beetje lijm tussen alle

bollen in en duw ze op elkaar. Plak nu het vilt op Olaf
met het lijmpistool. Plak de haren op het onderste

randje van het elastiekje. Plak als laatst de
wattenbolletjes als voeten vast. En, lijkt hij op Olaf?  

 

Ben jij fan van Frozen? Dan moet je extra goed opletten! 
We gaan Olaf namaken!

1 witte kindersok
Rijst
Wit en zwart vilt
2 watten bolletjes
Plakoogjes
3 doorzichtige haarelastiekjes
Lijm(pistool)
Eventueel:

Benodigdheden

       weegschaaltje

Olaf
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Teken met lijm vuurwerk op het zwarte papier. Bestrooi de
lijm met zout of zand. Als de lijm een beetje droog wordt,

schud je het overtollige zout eraf. Schilder met waterverf het
zout in verschillende kleuren. 

 
Voor een extra mooi resultaat kun je het zout ook mengen

met glitters.
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Vuurwerk

Dit is echt onze favoriete oud & nieuw knutselwerkje!
 

1 vel zwart papier
Lijm in een knijpflesje
Zout 
Watererf
Water
Glitters

Benodigdheden



Winterspelen
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Marshmallowrace

Is het vandaag zo’n koude, gure dag? Dan hebben wij het perfecte
spelletje voor jou om heerlijk binnen te doen!

 

1 mok per persoon
Rietjes
Water
Mini marshmallows
Warme chocolademelk
Timer
Slagroom

Benodigdheden
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Iedereen 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 bovenop de warme

chocolademelk! Hmm!



IJszeilen

Maak zelf een ijsbaan en daag al je vriendjes uit!

20

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. De enige opdracht die ze
krijgen is: maak 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!

 

Cupcake vormpjes
Satéprikkers
Servetjes
Aluminiumfolie

Benodigdheden



Sneeuwballen gooien

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?
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Helaas sneeuwt het niet zo vaak in Nederland. Dat betekent dat de
kans groot is dat je vandaag geen sneeuwpoppen kan maken of

sneeuwballen kan gooien. Maar daar hebben we iets op bedacht! 
Wie gooit zijn sneeuwbal als eerste door de sneeuwpop?

 

Papieren bordjes:

Een (lege) tissuedoos
Pingpongballen of sokken
Gekleurd knutselpapier

Benodigdheden

      1 grote en 1 kleinere 



Heb je wel eens ballen gegooid op de kermis? En vind je het leuk om te
bowlen? De sneeuwmanspelen lijkt daarop, alleen mag je nu
sneeuwmannen omver gooien. Dat klinkt meteen al een stuk spannender!

Sneeuwmanspelen

Sneeuwman bekogelen
Maak van alle plastic bekertjes sneeuwmannetjes door ze

gezichtjes te geven met de watervaste stift. Stapel ze op als
een piramide. Maak van de sokken (sneeuw)ballen. Het

spel kan beginnen!  Wie gooit de meeste sneeuwmannen
om?

 

Sneeuwman bowlen
Maak van 10 wc-rollen sneeuwmannen door ze te bekleden met wit papier.

Teken daar gezichtjes op. Nu heb je alleen nog een balletje nodig en het
sneeuwman bowlen kan beginnen!
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Plastic of papieren bekertjes
Watervaste stift
Witte sokken

Benodigdheden

10 wc-rollen
Wit papier
Lijm
Stiften
Balletje

Benodigdheden



Feestelijke baksels
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Bananensneeuwpop

Snij 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 van aardbei en

minimarshmallow.
 

Benodigdheden
⦁ Bananen
⦁ Aardbeien
⦁ Een wortel
⦁ Rozijntjes
⦁ Mini marshmallows
⦁ Satéprikkers

24

Benodigdheden
⦁ Aardbeien
⦁ Slagroom
⦁ Chocolade nibs
   (of rozijntjes)

Kerstmannetjes

Snij het kroontje van de aardbei plat
af, zodat hij kan staan. Snij 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 chocolade nibs, zodat de
kerstman oogjes heeft.
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Maak van de poedersuiker en water een
glazuurmix. Daarvoor meng je 100 gram

poedersuiker mengen met 1 eetlepel water. Plak
de chocolade ijscups op de chocolade pastilles

met glazuur. Plak deze daarna op de
marshmallow. Voeg

een paar druppels oranje voedingskleurstof toe
aan het glazuur. Maak met het gekleurde glazuur

met een satéprikker een (wortel)neus op het
gezicht van de sneeuwpop. Smelt een paar

chocoladepastilles en teken met een satéprikker
twee ogen en een mond op de sneeuwpop om
zijn gezicht compleet te maken. Teken op een
nieuwe marshmallow twee armen en handjes.
Dit is zijn lijf. Prik een blanco marshmallow op

een satéprikker, daarna de marshmallow met het
lijfje en daarna de marshmallow met het gezicht.
Bind om het nekje van je sneeuwpop een sjaal

met een snoepveter. Klaar!
 

Sneeuwpoppen

Ronde witte marshmallows
Chocolade ijscups
Droste chocolade pastilles 
Aardbeiveters
Poedersuiker 
Oranje voedingskleurstof
Grote satéprikkers 
Snoepveter

Benodigdheden
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Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat het bladerdeeg ontdooien. Snij
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 de worstjes
15 tot 20 minuten in de oven. Snij nu driehoekjes uit de blokken kaas. Steek de
satéprikker door de worst heen en prik er bovenop een driehoekje met kaas.
Let wel op dat de worstjes eerst afgekoeld zijn. Maak van aluminiumfolie een

grote bol en prik daar alle satéprikkers met worst op.

Benodigdheden 
⦁ Blok kaas
⦁ Knakworsten
⦁ Bladerdeeg
⦁ Eieren
⦁ Satéprikkers
⦁ Aluminiumfolie

Vuurpijlen
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Rudolphjes

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 Rudolph. Plak

daarna de ogen op de pretzels. Deze kan je vastplakken door er aan de
achterkant een beetje chocoladepasta op te smeren. Maak op twee witte
M&M's pupillen door er kleine dotjes chocoladepasta op te doen met een

satéprikker. Plak in het midden van het koekje een rode M&M met een beetje
chocoladepasta, dit is de neus van Rudolph. 

 

Voor 12 stuks:
12 chocolade cupcakes 

100 gram chocoladepasta
12 bitterkoekjes of andere ronde koekjes
24 krakelingpretzels
38 M&M's of rode en witte fondant

Benodigdheden 
voor 12 personen:

       (zelfgemaakt of kant- en-klaar)
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Worstenbroodjesster

Pizzadeeg 

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

Benodigdheden 
Voor 4 personen: 

       (uit de koeling, 3 rollen 1 à 400 gr)

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snij iedere plak pizzadeeg in 5 lange
repen. Snij dan elke reep in vijven. Bestrooi het deeg met ¾ el oregano. Leg op
ieder deegplakje een worstje en rol het deeg daar om heen. Zet het kommetje
in het midden van de bakplaat. Zet de worstenbroodjes daar rondom rechtop
tegenaan. Als je 2 ringen rond het schaaltje hebt gemaakt, maak je er daarna

puntjes aan, zodat hij de vorm van een ster krijgt. Bestrijk de ster met een
losgeklopte ei en bestrooi met de rest van de oregano. Bak de ster 30

minuten. Roer de zure room, mosterd en bieslook door elkaar. Serveer de
saus in het kommetje in de ster.
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Verwarm de oven voor op de voorgestelde temperatuur (zie
verpakking pizzadeeg). Snij het pizzadeeg in de vorm van een

kerstboom. Van een stukje deeg dat over is, maak je een rechthoek
die je aan de onderkant 'plakt': dit is de stam. Smeer het deeg in

met tomatensaus, behalve de stam. Beleg de pizza met de
ingrediënten die je lekker vindt. Bak de pizza in de oven zoals

beschreven op de verpakking van het pizzadeeg. Even wachten… en
smullen maar!
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Pizzadeeg
Snijplank
Tomatensaus
Strooikaas
Beleg naar keuze, 

Benodigdheden 

      bijvoorbeeld salami, ananas, 
      uien, groenten,
      ham, olijven, ansjovis etc.

Kerstboompizza



Kraak je hersenen

30



Doolhof

Wijs jij de sneeuwpop de weg naar de kerstboom?

31



Colafontein

32

Een experiment met een flesje cola en Mentos...

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?

 
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.
 
 
 
 
 
 
 



Drijvend ei

33

Een experiment met een glas, een ei, water en zout...

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

 
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 glazen 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 blijf 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.

 
 
 



Emmer zwaaien
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Een experiment met een emmer en water...

Vul een emmer voor ongeveer de helft met water. Pak hem bij het hengsel en
slinger de emmer hard rond. Word je nat?

 
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, hoe zit het?

35

Kleine experimentjes met eigen huis en tuin materialen.

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

er daarna afwasmiddel overheen. Hoe reageert de peper?
 

Stuiter-ei
Leg een ongepeld en ongekookt ei in een schaaltje met azijn. Haal na een dag het
ei uit het bakje. Laat het ei vlak boven de grond vallen. Wat gebeurt er? Durf je de

afstand steeds groter te maken?
 

Azijn
Leg een muntje van € 0,10 cent in een bakje en vul deze met azijn. Zie hoe de

natuur zijn werk doet.
 

Ballon in een fles
Probeer eens een ballon op te blazen in een fles. Dat lukt niet hè? Probeer het

ook eens met een flesje waar je een gaatje onderin hebt gemaakt. 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.



Sudoku
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Lachend het jaar uit

37



RaadselsBekijk de antwoorden 

op pagina 46.
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4

Er staan twaalf koeien onder één paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dat?

8
Wat is van jou, maar anderen gebruiken het vaker?
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T*
Wat begint met een T, eindigt met een T

en zit vol met T?
 

Moppen

39

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?'

Aardappels
Twee aardappels worden geprakt. Zegt de ene
aardappel tegen de andere: ‘Nu zitten we echt

in de puree!’

In de woestijn
Er lopen twee zandkorrels door de woestijn,

zegt de ene zandkorrel tegen de andere:
'Help, we zijn omsingeld!'

Kabouters*
Waarom lachen kabouters 

als ze voetballen? 

*Bekijk de antwoorden op pagina 42.
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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!

Nat*
Wat wordt nat tijdens het drogen? 

*Bekijk de antwoorden op pagina 42.

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!'

Diepvries
“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan

zijn vriend 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!”.
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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!’

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’.

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!”’

Overeenkomst*
Wat is de overeenkomst tussen een drol 

en een sinaasappel? 
 

Straf
Jantje vraagt aan de leraar: “Meester,

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!”.

Siamese tweeling*
Waarom gaat een Siamese tweeling altijd

naar Engeland op vakantie? 



Oplossingen

Bekijk hier of jij het goed had!

 Tot de helft. Daarna rent de hond het bos weer uit.
 Een ei
 Twaalf maanden
 Het regent niet
 Een schaduw
 Iemand met een bril veel sterkte wensen.
 Een tennisbal
 Je naam 

Raadsels (pagina 32)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moppen (pagina 39)
T: Een theepot
Nat: Een theedoek

Moppen (pagina 40)
Kabouters: Het gras kietelt onder hun oksels.

Moppen (pagina 41)
Overeenkomst: Ze komen beide uit warme streken.
Siamese tweeling: Dan kan de ander ook eens rijden…
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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, ons taggen op Instagram

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

We wensen jullie een fijne vakantie toe! Zien we jullie
snel tijdens onze (online) activiteiten?

 
Groetjes Kids2Fun 

aan-z
 

PS Zit je in groep 8? Neem dan eens een kijkje op de
instagrampagina van JIP Terneuzen! 

         @jip_terneuzen
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Fijne kerstvakantie!


