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Voorwoord

Het Kids2Fun vakantieboek dat jullie hebben
gekregen in de meivakantie is zo goed

ontvangen, dat we meteen een zomerboek
hebben gemaakt voor de grote vakantie.

 
Of je nu gaat kamperen in Nederland, lekker
thuis blijft of met het vliegtuig op vakantie

gaat, je hoeft je niet te vervelen!  
 

In dit zomerboek vinden jullie leuke
creatieve opdrachten, sportieve spelletjes,
raadseltjes, recepten en nog veel meer. De
meeste oefeningen en opdrachten kan je op
de computer doen, maar het kan ook handig

zijn om het zomerboek uit te printen.
 

Veel plezier en succes! We vinden het leuk
als je een foto of filmpje plaatst op onze
Facebookpagina (@kidsaanz) als je lekker
bezig bent met het Kids2Fun zomerboek.
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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

Proeven, ruiken 

& voelen!

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

Be developmentally
appropriate.

Het spelletje met de smaken kun je
gemakkelijk omzetten naar een reukspelletje.

Vraag aan je papa of mama of ze in
verschillende bakjes iets willen doen wat een
sterke geur heeft. Doe je ogen weer dicht en
ruik aan het bakje. Hoe goed is jouw neus?

Wat ruik ik?

Wat proef ik?
Vraag aan papa of mama of ze in een aantal bakjes
verschillende etenswaren willen doen. Zorg ervoor dat je niet
aan de buitenkant kunt zien wat er in de bakjes zit. Doe je
ogen dicht of doe een blinddoek om. Laat nu papa of mama je
een lepeltje geven van de inhoud uit één van de bakjes. Kun jij
proeven wat je in je mond hebt? 
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Wat voel ik?
Een gouwe ouwe, maar het
blijft leuk! Zorg voor een

paar grote placemats of een
plastic tafelkleed. Spuit daar

een paar dikke klodders
scheerschuim op. Hoe voelt

dat? En wat kan je daar
allemaal mee? Probeer eens in
het scheerschuim te tekenen! 



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.

Rollen maar!
#StopTheSpreadSpelen met verf
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Benodigdheden:
⦁ Eén of meerdere knikkers
⦁ Verschillende kleuren  
  (plakkaat)verf
⦁ Papier 
⦁ Doos met een lage     
  rand waar je papier in   
  past

Leg je vel papier in de doos.
Maak met verf verschillende

kleuren druppels op het
papier. Doe de knikker(s) in de
doos. Laat de knikker(s) door
de verf rollen door de doos te

bewegen. Dat is een leuke
manier om een kunstwerk te

maken! 

Stoep verven
Heb je nog stoepkrijt
over? 
Wist je dat je daar
verf van kunt maken?
 
Benodigdheden:
⦁ Stoepkrijt 
⦁ Een bakje
⦁ Water
⦁ Een rasp
⦁ Een kwast    
  

Rasp boven een bakje een stuk
stoepkrijt.

Giet over de geraspte stoepkrijt
een beetje water. Even roeren

en je verf is klaar!
Met een kwast kun je nu buiten

op de stoep gaan verven. 
Probeer ook eens om
verschillende kleuren

stoepkrijtrasp met elkaar te
mengen. 

 



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.

Draaien maar!
#StopTheSpreadToveren met verf

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

 

Knip een cirkel uit het papier. Dit moet
net zo groot worden als de binnenkant
van de slacentrifuge. Of misschien heb
je wel een papieren bordje dat perfect
past?
 
Leg het papier in de slacentrifuge.
Maak met verf een paar druppels op
het papier. Het mooist wordt het als je
verschillende kleuren gebruikt.
 
Doe de deksel op de slacentrifuge en
draaien maar! Hoe harder je draait, 
hoe mooier het wordt.
 
Klaar met draaien?
Haal de deksel er af en zie jouw mooie
kunstwerk!
Je kunt het kunstwerk nog versieren en
er een stokje aan plakken, zodat het
vrolijke ijslollies worden.

Benodigdheden:
⦁ Slacentrifuge van mama of oma
⦁ Verschillende kleuren (plakkaat)verf
⦁ Papier of een papieren bordje
⦁ Schaar
⦁ Optioneel: een stokje, lijm en versiering
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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.
Maak samen met papa of mama kaartjes met daarop

namen van dieren, bomen of voorwerpen uit de
natuur. Stop de kaartjes in een envelop. Pak nu om de

beurt een kaartje uit de envelop en teken op een
groot vel papier wat op het kaartje staat. De rest van
het gezin moet binnen de tijd van de zandloper raden

wat je tekent. 
Tip: dit kun je ook in de zandbak doen door

zandtekeningen te maken.

#StopTheSpreadBenodigdheden:
⦁ Envelop 
⦁ Kaartjes of kleine papiertjes
⦁ Zandloper (of de telefoon         
  van papa of mama)
⦁ Potloden 

Pictionary
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Verven met ijs
Het grootste voordeel van dit spel:
je moet eerst een aantal ijsjes eten,
want je hebt ijslollystokjes nodig!

Als deze zware taak gelukt is, doe je
water met een beetje

(voedsel)kleurstof in een
ijsblokjesvorm. Daarna doe je daar

een stokje.
Wacht tot ze bevroren zijn en maak
de mooiste schilderijen met jouw

eigen waterverf!
 



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

#StopTheSpreadWelk dier is hier

verstopt?
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Verbind de stippen met elkaar.



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

#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.

Verbind de dino met

zijn schaduw
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Knutsels &

frustels
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Vouw het vel papier (in de
lengte) doormidden. Vouw het
vel daarna terug open en vouw
daarna de kortste zijden naar het
midden toe. Het papier bestaat
nu uit 4 gelijke stukken. Nu
komt het lastige stukje. Vouw
het onderste stuk, naar het
midden toe. Dat herhaal je met
het bovenste stuk. Op het
gevouwen vel teken je een lieve
vis. Als deze klaar is, vouw je het
vel open. Lukt het jou om er nu
een enge vis van te maken?
Als jouw papa thuis komt van
zijn werk, laat hem dan eerst
jouw lieve vis zien. Wedden dat
hij schrikt als de vis daarna
verandert in een enge vis?

 
 

Lieve of enge vis?

 
 

 

Benodigdheden:
⦁ papier
⦁ stiften of potloden
Meer niet!
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Verf het doosje in een
kleur die je zelf mooi vindt

met acrylverf.
Als het doosje droog is,
kun je het pimpen met

glittersteentjes. Soms zijn
de glittersteentjes stickers

en kan je ze heel makkelijk
opplakken. Anders moet je

lijm gebruiken. 
Als je geen glittersteentjes

hebt, dan kun je met
wattenstaafjes en verf een
leuk patroontje maken van

stippen.
 

 
 

 

Benodigdheden:
⦁ twee stukken 
dik karton
⦁ 1 vel wit papier
⦁ oude tijdschriften
⦁ lijm
⦁ potloot
 Knip een ovaal of vierkant uit
het karton. Leg het ovaal of
vierkant op het andere stuk
karton en trek het over met
een potlood. Knip die ook uit.
In het midden van één van de
stukken karton, knip je een
kleinere ovaal of vierkant. 
De stukken karton leg je even
aan de kant. Knip nu uit de
tijdschriften een heleboel
lange, dunne slierten. Deze rol
je op en plak je daarna op het
stuk karton met het gat in het
midden. Je plakt het karton
helemaal vol, net zoals op de
foto. Is het karton gevuld?
Dan leg je er een foto achter
en plak je het andere stuk
karton erachter. 

Doosje

 pimpen
⦁ houten of

kartonnen doosje
⦁ lijm

⦁ acrylverf
⦁ kwast

⦁ wattenstaafjes
⦁ glittersteentjes

Fotolijstje

maken
Benodigdheden:
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Extra leuk: Versier je fotolijstje
of doosje met vingerafdrukken
van jezelf en je familieleden.
Dan heb je meteen een leuk

aandenken! 



 
 

 

 

Benodigdheden:
⦁ een oude broek
⦁ schaar 
⦁ naald en draad
⦁ oude knopen
⦁ glittersteentjes
⦁ andere versiering
⦁ acryl- of textielverf
⦁ lijm
⦁ kwast
⦁ wattenstaafjes
Eventueel:
⦁ een naaimachine, maar doe dit
dan wel samen met één van je
ouders of opa of oma.
 

Zelf een 

tas maken!
Knip de pijpen van de broek.

Leg de pijpen even apart.
Keer de broek binnenstebuiten
en naai de pijpsgaten dicht. Dit

kun je met naald en draad
doen of samen met een

volwassene op een
naaimachine.

Knip van de pijpen die je
bewaard hebt 2 korte linten

(voor een handtas) of 1 lang
lint (voor een schoudertas).

Die naai je aan de bovenkant
van de broek als handvaten. 
Als dat gedaan is, dan kun je

beginnen met het oppimpen.  
Als jouw tas klaar is, zouden
we het heel leuk vinden om

een foto te zien! Post de foto
op onze Facebookpagina

(@kidsaanz).
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Leg de plastic zak plat op de
vloer met het gesloten deel naar
boven. Daarna zet je een stip net
onder de linker bovenhoek (A) en

een tweede stip 100 cm naar
beneden (B). Meet daarna vanaf

de bovenste stip nog 25 cm en ga
50 cm naar rechts. Zet daar weer

een stip (C). Pak de liniaal en
verbind de stippen A > C > B.

Draai nu de plastic zak om en trek
de lijntjes over. Als je het niet

goed kunt zien, dan moet je de C-
stip nog een keer zetten. A en B
blijven hetzelfde.  Let dan op dat
je van links naar rechts werkt. 
Knip de zak daarna open aan de

bovenkant en aan de kant zonder
stippen. Als je het zeil uitvouwt,
dan heb je al de vorm van een

vlieger. Die kan je nu uitknippen. 
 

De tekst gaat door op de volgende pagina.

Zelf een vlieger

maken
Benodigdheden: 
⦁ vliegertouw
⦁ stevige plastic zak van
minimaal 50 cm breed en
100 cm hoog
⦁ ducttape 
⦁ houten stok van ongeveer
55 mm dik en 2 meter
lang
⦁ liniaal
⦁ schaar
⦁ dikke stift
⦁ fijne zaag
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wel lastig
 hoor!



 
 

 

 
 

Leg nu de houten stok op het zeil. De bovenkant van
de stok moet precies aansluiten op het bovenste

puntje van het zeil. Aan de onderkant steekt hij uit.
Zet met je stift een streepje op de plek waar hij

uitsteekt en zaag hem daar af. 
 

Pak nu de ducttape en gebruik een stuk van ongeveer
5 cm om de stok boven aan het plastic vast te maken.

Plak hier een tweede stukje van 5 cm op.
 

Gebruik ook een stuk van 5 cm aan de onderkant.
Leg de afgezaagde stok nu op het zeil en kijk of hij
precies van de linkerhoek naar de rechterhoek gaat.

Steekt hij nog iets uit? Zaag dan een stukje bij. Zit hij
goed? Plak hem dan vast met 5 cm ducttape. 

 
Prik nu een klein gaatje in het zeil, precies op de plek

waar de twee stokken elkaar kruisen. Doe daar een
stukje van het touw door en maak het stevig vast aan
de twee stokken. Je mag hem er best een paar keer

omheen slaan. 
 

Het enige wat je nu nog moet maken is de staart. Je
verwacht het misschien niet, maar de staart is erg
belangrijk. Van de overgebleven zak knip je lange

repen plastic van ongeveer 5 cm breed. In het totaal
heb je 5 meter nodig, plak de stukken aan elkaar.

Knoop daarna de staart aan het onderste deel van de
verticale stok. 

 
Jouw zelfgemaakte vlieger is nu klaar! 
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Knutselen met

schelpen

 

 

Ga jij tijdens de vakantie wel eens naar het strand? Vul
daar een emmertje met schelpen en neem ze mee naar
huis. Bekijk hier wat voor mooie knutselwerkjes je daar

mee kunt maken.
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Apple juice, blueberry, protein, banana

 

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

 

 
Pineapple juice, mangos, banana, ginseng

 

 
Milk, cinnamon, banana, honey, protein

 

 
Milk, peanut butter, honey, banana

 

 
Milk, strawberries, peanut butter, lean body
chocolate, 51 grams of protein

 

Leuke zomer-

dingetjes
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Schelpendans
Stoelendans, maar dan net even anders. Verzamel zo groot

mogelijke schelpen, één minder dan het aantal personen met
wie jullie zijn. Teken een kring in het zand en leg de

schelpen in het midden. Iedereen loopt rondjes rond de
cirkel. Eén persoon staat buiten de cirkel en geeft op den

duur iedereen een seintje. Op dat moment rent iedereen naar
de schelpen en pakt er eentje van de grond. Wie geen schelp
heeft kunnen pakken, is af. Voor elke volgende ronde gebruik

je één schelp minder.
 

Verspringen
Trek een startlijn in het zand. Om de beurt ren je en spring je
vanaf de startlijn zo ver mogelijk in het zand. Trek een streep
waar je landt, zo kun je zien wie het verst kan springen. 
 

Zandhints
Voor die spel moet je naar het harde zand. Om de beurt

bouwt iemand iets van het zand, bijvoorbeeld een dier of een
voorwerp. De rest van de groep moet raden wat het is. 

 

Boter, kaas & eieren
Je kan heel gemakkelijk 'boter, 
kaas & eieren' in het zand spelen 
door in het zand te tekenen. 
 

STRANDSPELEN 
doe-dingen voor op het strand



STRANDSPELEN 
doe-dingen voor op het strand
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Strandjutten
Ga op zoek naar de mooiste schatten van het strand.

Verzamel alles wat je tegenkomt, zoals schelpen, lege flesjes
en krabbetjes. Misschien vind je nog wel iets wat je nooit had
verwacht. Het leukste is als iemand anders ook schatten gaat
zoeken, dan kunnen jullie daarna jullie vondsten vergelijken. 
 

Kousslingeren
Had je sokken in je gympies toen je naar het strand ging?
Top! Want daar kan je een leuk spelletje mee doen. Vul je
sokken met zand. Pak een sok aan zijn uiteinde en slinger nu
zo hard je kan. Wie kan het verst met zijn sokken slingeren? 
 

Bowlingbaan
Toevallig flesjes water en een bal mee? 

Maak dan je eigen bowlingbaan!

 

Stranddarten
Teken met een stok een grote cirkel in het zand. Daarin trek

je nog twee kleinere cirkels zodat je een soort dartbord
krijgt. Ga nu een eind verderop staan en teken een lijn vanaf
waar de spelers met een bal mogen gooien in het dartsbord.
De buitenste cirkel is goed voor 10 punten, de volgende voor

20 punten en de ballen in het midden scoren 30 punten.
 
 



 
 
Benodigdheden:
⦁ Een stuk hout, boomstronk of stevig karton
⦁ Een pen
⦁ Een grote stok
 
 

MAAK EEN
ZONNEKLOK 

Leg een stuk hout, platte boomstronk of
een stevig stuk karton op een plek waar je

de hele dag zon hebt. 
Plaats aan de rand een stevige tak of oude
tafelpoot. Het is belangrijk dat deze niet

makkelijk omvalt. Je kan ook een
bloempotje (met gat in het midden)

vullen met aarde en omgekeerd
neerzetten. Steek een potlood in het

gaatje als wijzer.
Ga om 12 uur naar buiten en teken nu
exact ieder uur in het verlengde van de
schaduw van je 'wijzer' het uur op de

ondergrond. Doe dit tot dat de zon onder
gaat. Laat de zonnewijzer staan en sta de
volgende dag vroeg op om de uren tot 12
uur af te tekenen. Nu heb je geen horloge

meer nodig!
Al past een boomstronk misschien niet zo

snel in je tas...
 20

Wist je dat je zelf een klok kunt maken

met behulp van de zon?



Van één plantje, kan je heel veel nieuwe plantjes

laten groeien!
 
Lees hier snel wat je nodig hebt en hoe dat werkt. 
 
Benodigdheden:
⦁ Schaar of scherp mesje
⦁ Glazen pot
⦁ Bloempotje met grond 
(voor later)
 
 
 
 

Snij of knip een takje van een plant. Dit kunnen
kamerplanten zijn, maar ook kruiden zoals lavendel, tijm of
rozemarijn. Zet ze in een glazen pot zodat je kunt zien of er

wortels gaan groeien. 
 

Krijgt het takje wortels? Zet je plantje dan in het bloempotje
met grond. Geef het plantje regelmatig water zodat het goed

kan groeien. Je hebt nu je eigen plantje gekweekt. 
       

              Probeer eens om je eigen kruidentuintje te maken.
                 Vraag aan jouw papa of mama of ze willen koken     

                  met jouw kruiden, dat maakt het eten extra
lekker en bijzonder! 

 
 

STEK JE E IGEN
PLANTEN 
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Je hoeft niet gelijk te schrikken!
Deze bommen creëren namelijk heel
veel kleur en blijdschap. Het zijn
bloembommen, maar pas wel op,
voor je het weet staat heel de straat
vol met prachtige bloemen. 
 
Wil jij weten hoe?
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Benodigdheden:
⦁ Een kom
⦁ Chilipoeder
⦁ Aarde of tuingrond
⦁ Bloemzaadjes
⦁ Klei
Let op: in speelgoed-
klei zit vaak teveel
chemicaliën, kijk
hiervoor bij een
hobbywinkel

 

Vul een kom voor de helft met aarde of
tuingrond. Vul de andere helft aan met
bloemenzaad en brokjes klei. Kneed de
inhoud net zo lang totdat de aarde, het
zaad en de klei helemaal gemengd zijn.
Doe er eventueel wat water bij. Rol van
het mengsel balletjes en laat ze drogen.
Zodra ze droog zijn, kun je de saaie
lege plekken in de natuur bombarderen
met jouw bloembommen! 
Vergeet ze niet af en toe water te
geven, als het een droge periode is.
 
De chilipoeder kun je eventueel erbij
vermengen, dit houd beestjes weg en
geeft de bloemen vrij spel om te
groeien.

 

MAAK JE E IGEN 

BOM!
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Ik zie, ik zie
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…
Je roept een kleur en iedereen in de auto moet 
raden welk voorwerp je uitgekozen hebt.
 

Wie ben ik?
Neem wel even post-it's mee! Schrijf de naam van een bekend
persoon op zo’n briefje en kleef dat op het voorhoofd van een
andere passagier. Laat een andere passagier dat bij jou doen.
Die mag natuurlijk niet zien welke naam je opgeschreven hebt.
Vervolgens mag ieder om beurt een vraag stellen om de
persoon te raden die op het briefje geschreven staat.
 

Dierenspel
Noem een dier, bijvoorbeeld ‘paard’. Iemand anders moet dan 
een dier verzinnen dat begint met de laatste letter van ‘paard‘,
bijvoorbeeld ‘das‘. Dan kan het spel verder gaan met ‘slang‘,
'geit', etc. De speler die als laatste een woord heeft gezegd,
heeft gewonnen en mag de volgende ronde beginnen.
 

Liedjes raden
Bij dit spel gaat één speler een liedje ‘hummen’. De andere
spelers moeten raden welk liedje dat is. De speler die het eerst
het liedje raadt, mag nu gaan ‘hummen’. In plaats van
‘hummen’ kun je ook ‘zoemen’, ‘sissen’ of bedenk maar iets. 

 

AUTOSPELLETJES 
Voor als je heeeeeeel lang in de auto moet zitten...



AUTOSPELLETJES 

Nummerbordenbingo
Zoek op alle nummerborden die je voorbij ziet
komen de getallen die op de kaart staan. Zie je
bijvoorbeeld de cijfercombinatie ’09’ dan streep
je deze weg op je bingokaart.

Probeer eens van de letters op de nummerborden woorden te
maken!

Voor als je heeeeeeel lang in de auto moet zitten...
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Sport & spel
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Bekers omschieten

 
 

 
 

 

Bij dit spel heb je een aantal (plastic) bekers nodig
en een waterpistool. Stapel de bekers op z'n kop in
piramidevorm op, op tafel. Probeer ze nu met een
waterpistool omver te schieten. Wie de meeste
bekers omver geschoten heeft, die wint! 
En je kan er niks aan doen als je per ongeluk jouw
papa of mama nat schiet, toch?

Waterbalonnen vangen
Bij dit spel ga je in een kring staan. Eén iemand heeft
een waterballon. Het is de bedoeling dat de ballon wordt
overgegooid naar een ander. Als je hem vangt, mag je
zelf overgooien naar iemand, vang je hem niet? Dan ben
je kletsnat, en af! Degene die als laatste overblijft heeft
gewonnen.

 
Sponzentikkertje

Tikkertje maar dan lekker verkoelend.
Je moet nog steeds keihard rennen, maar elke keer

als je getikt wordt, krijg je toch een verfrissing!
Hoe dan? 

Je tikt niet met je handen, maar met een natte spons.
Zorg dus voor een grote spons en een paar emmers

water.
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Afkoelen!



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Maak van een grote plank een wipwap. Nu worden er
twee teams gevormd. Telkens mag er één team een
beker vullen en die op de wipwap zetten. Vervolgens
moeten ze hem aan de andere kant van de wip
omhoog stampen. Aan het andere team de taak, het
bekertje op te vangen. Degene die uiteindelijk de
meeste bekers heeft gevangen, wint.

Bekers vangen

Mega ijsblok
Pak een grote bak die in de vriezer past. Stop daar een
aantal spulletjes in en doe daar water bij. Zet de bak
een dag in de vriezer. Als je het grote ijsblok uit de
bak hebt gekregen, ga je vervolgens met je
gereedschap aan de slag. Probeer alle spulletjes te
bevrijden. 
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Wij dagen je uit om de namen-work out te doen. Spel
je naam en doe de activiteit die bij de letters van jouw

naam horen. Daag de rest van het gezin ook uit om
mee te doen! 

Fit blijven in de zomervakantie

28

Namen-work out!

A ⦁ Spring 10 keer op en neer
B ⦁ Draai 5 rondjes

C ⦁ Spring met 1 been 5 keer
D ⦁ 20 seconden knieheffen 

E ⦁ Loop 5 tellen als een beer
F⦁  Doe 3 keer een radslag

G ⦁ Ga in een X staan, sluit en open je armen en benen 10 keer
H ⦁ Spring 8 keer als een kikker

I ⦁ Balanceer 10 tellen op je linkerbeen
J ⦁ Balanceer 10 tellen op je rechterbeen
K ⦁ Marcheer 12 tellen als een soldaat

L ⦁ Doe net alsof je 20 keer touwtje springt
M ⦁ Doe 3 keer een koprol

N ⦁ Raap een bal op zonder je handen te gebruiken
O ⦁ Loop 50 stappen achteruit en ren terug

P ⦁ Maak 20 stappen zijwaards en hinkel terug
Q ⦁ Kruip 10 tellen als een krab
R ⦁ Loop 5 tellen als een beer

S ⦁ Buk en raak je tenen 20 keer aan
T ⦁ Doe 17 tellen net alsof je aan het fietsen bent met je benen

U ⦁ Rol een bal naar voren door alleen je hoofd te gebruiken
V ⦁ Flapper 25 keer als een vogel met je armen

W ⦁ Doe 15 tellen alsof je paard rijdt
X ⦁ Probeer 15 tellen lang zo hoog mogelijk te springen

Y ⦁ Loop 10 tellen op je knieën
Z ⦁ Druk jezelf 10 keer op

 



Bakken &

snacken
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Haal het bladerdeeg uit de
verpakking en laat de plakjes
ongeveer 15 minuten ontdooien. 
Leg een stuk bakpapier op de
bakplaat en zet de oven op 200
graden. 
Duw met een appelboor het
klokhuis uit de appels en snijd ze
in dunne plakjes. 
Leg in het midden van ieder vel
bladerdeeg een appelplakje. 
Snijd rondjes uit het bladerdeeg. 
Roer het ei los in een schaaltje en
smeer het bladerdeeg met de
appelplakjes in. 
Strooi 2 eetlepels suiker over de
taartjes. Zet de bakplaat in het
midden van de oven en bak ze in
20 minuten mooi bruin en gaar.
 

Bereiding

Voor 10 stuks:
⦁ doosje bladerdeeg
⦁ bakpapier
⦁ 2 appels
⦁ 1 ei
⦁ suiker
Eventueel: 
⦁ appelboor
⦁ kwast
 
Bereidingstijd: 
ongeveer 45 minuten 
 

Appel-
taartjes

Ingrediënten
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Breek de chocolade in een
kommetje. Zet het kommetje op
een pan met kokend water en
smelt de chocolade langzaam.
Snijd de banaan doormidden en
prik in allebei de helften een
eetstokje. 
Dip de banaan in de chocolade.
Schep eventueel de chocolade
met een lepel over de banaan
zodat de banaan mooi bedekt is
met chocolade. Zet de banaan in
een glas en laat iets opdrogen.
Herhaal hetzelfde met de andere
halve banaan. 
Maak de nootjes klein en strooi
ze over de chocolade. Laat de
chocolade goed opdrogen voordat
je gaat aanvallen! 
Wat ook leuk is, doe de lolly's in
de vriezer, dan heb je
bananachocoijsjes.

Bereiding

Voor 2 stuks:
⦁ 1 banaan
⦁ 50 gr chocolade
⦁ handje notenmix
⦁ vuurvast kommetje
⦁ pan
⦁ 2 eetstokjes
 
 

Bananachoco-
lolly's

Ingrediënten
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Giet 1 liter water in een soeppan.
Doe daar 2 bouillionblokjes bij en
wacht tot het water kookt. Doe
ondertussen het gehakt in een kom.
Doe daar 1 mespuntje nootmuskaat
en een beetje peper en zout bij.
Kneed het gehakt met je handen en
verdeel het in kleine stukjes. Maak
je handen een beetje nat en rol
balletjes van het gehakt. 
Doe de balletjes in de soeppan. Doe
daar de soepgroenten bij en laat de
soep 10 minuten op laag vuur
staan. Snij ondertussen de bosuitjes
in reepjes en doe dat bij de soep.
Even goed roeren en klaar is Kees!

Voor 4 personen:
⦁ 1 liter water
⦁ 150 gr half-om-half     
  gehakt
⦁ 2 bouillionblokjes 
⦁ 250 gr soepgroenten
⦁ peper en zout
⦁ 3 bosuitjes
⦁ nootmuskaat
 
Bereidingstijd: 
20 minuten
 

Soep met
vééééél
balletjes
BereidingIngrediënten
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Snijd van de onderkant en de
bovenkant van de watermeloen een
flinke plak af. Deze plakken worden
niet gebruikt.
 
Snijd de schil van de rest van de
watermeloen en zet op een platte
schaal. Roer goed in de
kokosyoghurt en schep het daarna
op de bovenkant van de meloen.
Verwijder de kroontjes van de
aardbeien en snij ze door de helft.
Verdeel een deel van het fruit over
de bovenkant van de taart en leg de
rest eromheen. Maak de noten klein
en strooi ze over over het fruit.
Haal daarna een paar blaadjes van
van de takjes munt en garneer de
taart met de blaadjes.
 

Bereiding

Voor 8 stukken:
⦁  1 watermeloen
⦁  300 gr kokosyoghurt 
⦁ 150 gr aardbeien
⦁ 150 gr blauwe bessen
⦁ 150 gr bramen
⦁ 125 gr frambozen
⦁ 50 gr ongezouten      
  pistachenoten
⦁ 5 gr verse munt
 
 

Watermeloen
-taart

Ingrediënten
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Lekker
 zomers!

Deze taart maak je
samen met papa of

mama.



Benodigdheden:
⦁ 1 mango
⦁ 1 banaan
⦁ 200 ml (kokos)melk
⦁ 250 (vers) 
   sinaasappelsap
⦁ 1 el geraspte kokos
⦁ 1 el honing
 
Snijdt het fruit in kleine
stukken. Doe het fruit
samen met de melk, sap,
kokos en honing in de
blender en mix het tot
een gladde massa.
 

Benodigdheden: 
⦁ 1 doosjes diepvriesaardbeien
⦁ 100 ml (kokos)melk
⦁ 125 ml sinaasappelsap
⦁ Paar blaadjes verse munt
 
Mixen maar! Doe alles bij elkaar
in de blender en je hebt twee
glazen ijskoude
aardbeiensmoothie. 

Aarbeiensmoothie

Smoothies

Tropische smoothie

Bosvruchtensmoothie
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Benodigdheden:
⦁ 100 gr blauwe bessen
⦁ 75 gr frambozen
⦁ 1 banaan
⦁ 150 gr magere yoghurt
⦁ 1 el citroensap
⦁ 2 el honing
 
Mix it!



Kraak je

hersenen
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ra ra ra! Hoe zit het?
 

BRE INBREKERS

Een man gaat een gebouw binnen. 
Binnen vraag hij om iets te drinken. Onmiddellijk wordt
er een pistool op hem gericht. De man zegt ‘bedankt’ en

gaat weer weg. Wat was er aan de hand?

De man heeft de hik en is een bar binnengelopen om een glaasje water te vragen
tegen de hik. De barkeeper bedenkt dat hij de man beter kan later schrikken om

de hik te laten verdwijnen, pakt zijn pistool en richt dat op de man. De klant
schrikt natuurlijk enorm, maar is daardoor wel de hik kwijt!

Toos en Henk liggen in de slaapkamer. Ze zijn
allebei dood. Het raam staat open en op de
vloer ligt gebroken glas en water. Wat is er

gebeurd?

Toos en Henk zijn twee goudvissen. Hun kom stond op tafel, maar door het
open raam is een kat naar binnen gekomen. Die heeft de kom kapot

gegooid. De kat is geschrokken naar buiten gevlucht. Toos en Henk liggen
dood op de grond.
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Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2
handen, maar loopt op 4 voeten?

Een paard met een ruiter erop.

Wat kan hoger springen dan de Eiffeltoren?
Alles wat springt, want de Eiffeltoren kan niet springen.



ra ra ra! Hoe zit het?
 

BRE INBREKERS

Een man woont op de 21e verdieping van een hoge flat.
Hij gaat elke dag naar buiten. Als het regent, neemt hij
de lift naar beneden en gaat hij 's avonds met de lift
weer naar boven. Op droge dagen gaat hij ook met de
lift naar beneden, maar terug gaat hij maar tot de
zevende verdieping met de lift. Daarna gaat hij met de
trap verder. Waarom doet hij dat?

De man is erg klein en kan niet bij het liftknopje van de 21e verdieping. Als het
regent, heeft hij een paraplu bij zich. Hij gebruikt die paraplu om het knopje in
te duwen. Op droge dagen heeft hij natuurlijk geen paraplu bij zich. Dan drukt

hij op het hoogste knopje waar hij bij kan, dat van de zevende verdieping. 

Je bent verdwaald in het bos. Gelukkig vind je
een oude hut, waarin je kunt overnachten. De

hut heeft geen verwarming of verlichting, maar
er is wel een kaars, een olielamp, een

houtkachel en een luciferdoosje. Je maakt het
doosje open en er blijkt maar één lucifer in te

zitten. Wat steek je als eerste aan?

De lucifer natuurlijk!
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Drie dokters zeggen dat Jantje hun broer is. Maar Jantje
beweert dat hij helemaal geen broers heeft. Hoe kan dat?

De dokers zijn vrouwen. Jantje heeft inderdaad geen
broers, maar wel drie zussen.



 Hersenkrakers
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Hoeveel keer O tel jij tussen
de Q's?

1.

4. Zie jij de fout?

3. Hoeveel vierkanten tel
jij?

2. Hoe vaak kun je het woord
NEGEN maken? Let op: je mag

vooruit maar ook terug.

Bekijk de oplossingen op pagina 4
1



 

7. Welk getal zoeken
we?

Hersenkrakers
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5. Ben jij een rekenwonder?

8. Kunnen we op jou
rekenen?

6. Raad de volgende
DRIE letters in de serie.

Bekijk de oplossingen op pagina 4
1 



 

Een slak is in een put gevallen
van 20 meter diep. Overdag
kruipt hij 5 meter omhoog. 's

Nachts zakt hij door de dauw 4
meter naar beneden als hij slaapt.

Op de hoeveelste dag komt de
slak uit de put?

11. Een slakkengangetje

Hersenkrakers
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9. Welke letter hoort er niet
bij?

12. Welke kant rijdt
de bus op?

10. Alfabetfamilie

Bekijk de oplossingen op pagina 4
1 

Als A de vader is van C, 
D de zoon is van B, 

E de broer is van A en 
C de zus van D.

Wat is B dan van E?

13. Even denken...
Wat zit er 1x in een

minuut, 
2 keer in een

moment
maar nooit in
duizend jaar?



 

Hoeveel had jij e
r goed?

De oplossingen!
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1. Hoeveel keer O tel jij tussen de Q's?
Er zitten 8 O's tussen de Q's. 
2. Hoe vaak kun je het woord NEGEN maken?
80 keer!
3. Hoeveel vierkanten tel jij? 
Je zou het niet zeggen, maar er zitten 40 vierkanten verstopt in de afbeelding.
4. Zie jij de fout?
Er staat een C tussen de G's. 
5. Ben jij een rekenwonder? 
Vermenigvuldigen en delen gaan voor optellen en aftrekken. In onze som moet je dus
eerste delen. 4 x 4/1 = 16. 8 - 16 + 8 = 0.
6. Raad de volgende DRIE letters in de serie. 
De oplossing zijn de eerste letters van ieder woord van de titel. Raad de volgende DRIE
letters in de serie. 
7. Welk getal zoeken we? 
Elke rij en elke kolom zijn opgeteld 15. Dat betekent dat op de plek van het
vraagteken een 8 komt te staan.
8. Kunnen we op jou rekenen?
We beginnen linksboven met 8. Vervolgens gaan we steeds vermenigvuldigen met 4 en
dan weer 4 optellen. Het antwoord waar je dan uit komt is: 592. (8 x 4 = 32 + 4 = 36
x 4 = 144 + 4 = 148 x 4 = 592.
9. Welke letter hoort er niet bij?
De A zit als enige niet op de bovenste rij van een toetsenbord.
10. Alfabetfamilie
B is de schoonzus van E.
11. Welke kant rijdt de bus op?
Zie je een deur? Nee hè? Dat betekent dat de deur aan de andere kant zit en dus rijdt
de bus naar links.
12. Een slakkengangetje
Na 15 dagen en nachten is hij dus 15 meter gesteden. De 16e dag klimt hij 5 meter en
is hij boven. Dus 16 dagen.
13. Even denken...
De letter M! Die zit 1x in het woord 'minuut' en 2x in het woord 'moment', maar de
m zit niet in 'duizend jaren'.
 
 



Sudoku
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Woordzoeker

BADPAK
BARBECUE
CAMPING
HANGMAT

IJSJES
KAMPEREN
KAMPVUUR

Vind jij de 22 zomerwoorden?
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PARASOL
PUZZELEN

REIZEN
STRAND

VAKANTIE
VRIJ

WARM

ZANDKASTEEL 
ZEE

ZONNEBRIL
ZOMER

ZWEMMEN
ZON

ZWEMBROEK
ZWEMBAD



Rond het

kampvuur

44



Roer de bloem, het bakpoeder en het zout door elkaar in een
kom. Voeg de roomboter en het water toe en kneed het tot

een soepel deeg. Rol uit tot een rol van circa 5 centimeter in
doorsnede. Wikkel het deeg om een vochtige tak of stok en
zorg ervoor dat de punt van de stok bedekt is met het deeg,
anders zal het verbranden. Zorg ook dat het deeg niet te dik

rond de stok zit, anders duurt het heel lang voordat het
broodje gaar is. Houd de stok met het deeg boven het vuur tot
deze begint te kleuren en gaar is. Let op: houd de stok niet te
dicht bij het vuur, anders krijg je een zwart broodje. Draai de
stok langzaam in het rond. Laat het broodje eventjes afkoelen

en schuif het van de stok. Je kan het broodje zo opeten of
vullen met bijvoorbeeld knakworst, stroop, boter, kaneel of

suiker. Smakelijk!
 

Kampvuurfun! 
Er is toch niets leuker dan na een warme zomerdag ’s avonds
met zijn allen gezellig rond een kampvuur te zitten? Hoe gaaf
is het dan om je eigen lekkernijen te maken? Of om gezellig

een spelletje te spelen? 
Vergeet geen foto te maken en op onze Facebookpagina te

posten! 

Wat heb je nodig?
⦁ 500 gr patentbloem
⦁ 16 gr gezeefd bakpoeder
⦁ 3 gr zout
⦁ 30 gr roomboter 
⦁ 278 gr water
⦁ Vochtige (bamboe)stok of tak
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Broodjes bakken



Per s’more heb je twee biscuitjes nodig. De ene helft is de
onderkant van de s’more en de andere helft is de bovenkant.
Breek een stuk van de chocolade zodat hij net iets kleiner is

dan het biscuitje. Op één helft leg je het stuk chocolade en op
de andere helft leg je niks. Rooster een marshmallow (net als
bovenstaand recept). Leg de geroosterde marshmallow op het
biscuitje waar ook het stuk chocolade op zit, maar haal hem

nog niet van het stokje af. Leg het kale biscuitje over de
marshmallow heen en druk hem voorzichtig aan. De hete

marshmallow zal ervoor zorgen dat de chocolade smelt en
alles één geheel wordt. Haal het stokje voorzichtig uit de

marshmallow en wacht nog enkele seconden voordat je hem
op eet! 

En, ben jij ook fan?
 

Wat heb je nodig?
⦁ Volkoren biscuits
⦁ Marshmallows
⦁ Chocoladereep in brokken
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Marshmallows roosteren
Hier heb je alleen marshmallows en een spies of stok
voor nodig. Prik een marshmallow aan een spies of stok
en laat 'm een beetje smelten. Super simpel, maar super
lekker! Laat 'm wel eventjes afkoelen...

Marshmallow s'mores
We waarschuwen je alvast, dit kan een guilty pleasure worden!



Dip de stukken brood in de
gecondenseerde melk. Daarna  dip
je het brood in de geraspte kokos.

Prik het aan je spies en bak het
even boven het kampvuur tot het

stukje brood lekker bruin is
geworden. Eet je kokosbroodje

warm op. Smullen!

Fruit roosteren
Hiervoor heb je alleen een stuk fruit naar keuze nodig,
zoals een appel, peer, banaan of ananas én een stuk

aluminiumfolie. Als er een klokhuis in het fruit zit, haal
je dat er eerst uit. Moet het fruit geschild worden, dan

schil je het natuurlijk. 
Wikkel het stuk fruit in aluminumfolie en prik het aan

een spies of stok. Draai het fruit regelmatig. Na
ongeveer 10 tot 15 minuten is het fruit warm en 

 

Wat heb je nodig?
⦁ Stukken oud wit brood

⦁ Geraspte kokos
⦁ Gecondenseerde melk

⦁ Een spies of dunne stok
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Kokosbroodjes

Wikkel de kaas in de
spek en prik het aan
de spies. Laat de
kaas smelten boven
het vuur. Als de
kaas begint te
smelten en de spek
knapperig wordt, is
je snack klaar!  

Kaassnack
Wat heb je nodig?
⦁ Blokjes kaas
⦁ Ontbijtspek
⦁ Spies
 

heerlijk zacht. Je kunt het fruit
extra lekker maken door te vullen
of te bestrooien met kaneel,
bruine suiker, vanillevla, rozijnen
of chocolade.



Alfabetspelletje
Dit spelletje lijkt een beetje op Pim Pam Pet, maar wij maken
hem deluxe! Iemand zegt in zijn hoofd de letters van het
alfabet op, tot iemand opeens 'stop' roept. De letter die op
dat moment in het hoofd van de teller zit, wordt de eerste
letter van de ronde. Om de beurt moet iedereen één van de
vooraf vastgestelde categorie woorden/namen vinden. Andere
leuke categorieën kunnen bijvoorbeeld landen, dieren,
gerechten of beroepen zijn. 
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Kampvuurfun! 
Na het snacken is het tijd om uit te buiken 

bij een spelletje bij het kampvuur!

De verhalenverteller
Dit spel is vaak hilarisch, spannend en leuk tegelijk. Zorg dat

iedereen een lekker hapje heeft en ga dicht bij elkaar rond
het kampvuur zitten. Eén iemand mag beginnen met de
opening van het verhaal: 'Er was eens…' en vertelt hier

vervolgens een paar zinnen bij. Als hij klaar is met dit stukje,
gaat de persoon rechts van hem verder aan het verhaal. Het
verhaal mag kilo’s fantasie bevatten! Krijgen jullie buikpijn

van het lachen of gaan jullie griezelen van de spanning?

Speel dit spelletje als het begint te schemeren. Leg een aantal
voorwerpen (tien, vijftien of twintig) vanuit huis bij het
kampvuur. Iemand uit de groep mag er één minuut naar
kijken. Vervolgens draait diegene zich om, zodat hij niet kan
zien welke voorwerpen er weggepakt worden. Spreek van te
voren af hoeveel voorwerpen er mogen verdwijnen. Wie lukt
het om alle vermiste voorwerpen op te noemen? 

Braintraining



Wat is het?
Van dit spel krijg je zeker weten
lachkriebels. Iemand uit de
groep wordt geblinddoekt.
Wanneer hij niets meer kan zien,
zoeken jullie vijf spullen bij
elkaar. Eén voor één krijgt de
geblinddoekte de voorwerpen in
zijn handen om te voelen. Kan
jij voelen wat het is? Voor ieder
goed antwoord, krijg je een
punt. Verwissel bij ieder nieuwe
geblinddoekte natuurlijk wel de
voorwerpen! Wie heeft er aan
het einde de meeste punten?
We hebben alvast een paar tips
voor jullie: een knuffelbeer,
spons, banaan, zakje water etc. 
Let op: pak geen voorwerpen
waar iemand zich aan kan
bezeren!
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Geluid uit!
Op de volgende pagina staan verschillende kaartjes met

figuren, mensen, emoties en nog veel meer. Knip ze allemaal
uit, vouw ze dubbel en stop ze in een grote pot. Wie durft er

te beginnen? Zet de grote pot in het midden bij het kampvuur
en pak er één kaartje uit. Kijk wat erop staat en probeer

vervolgens zonder geluid uit te beelden wat erop staat. Raad
iemand het woord? Dan is de volgende aan de beurt!



Gummibeer XL
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Nawoord

Ellie
Manouk

Esmee

Jacqueline
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Ben

Christa

Corinne
Marco

Jeffrey

Het maken van het
zomerboek bezorgde ons al
vrolijke zomerkriebels dus
we hopen dat jullie na het

uitvoeren van alle
spelletjes, knutsels en
baksels helemaal in de

vakantievibe zijn gekomen! 
 

We zien jullie leuke,
knotsgekke en vrolijke

foto's graag terug op onze
Facebookpagina
(@kidsaanz).

 
We wensen jullie een fijne

zomervakantie toe en
hopelijk zien we jullie snel
tijdens onze activiteiten! 

 
Groetjes het

jeugdpreventieteam van
aan-z
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