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 Doeboekje Meivakantie 2020 

 

 Het SafeWings-doeboekje voor kinderen van pleeggezinnen in de tijd van Corona.  

  

 
Meivakantie: geen school(werk), koningsdag, 4 & 5 mei, lente, bijna zomer… 
Misschien vind je het heerlijk om even geen huiswerk te hoeven maken en lekker kan 
doen waar je zin in hebt, maar misschien ga je nu niet op vakantie door Corona en 
heb je geen idee wat je de komende weken moet gaan doen. Met dit doeboekje 
wordt jouw vakantie nog leuker of kom jij je dagen wel door! 
 
 

Kinderen die PleegKids in Hendrik-Ido-Ambacht bezoeken, 
weten dat daar hele leuke juffen/begeleidsters zijn. Ééntje 
daarvan is Stefanie en zij weet dat bijna iedereen van kleuren 
houdt. Daarom heeft Stefanie een paar leuke kleurplaten 
uitgezocht. 
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Veel plezier met kleuren!! 

Tot snel. 

Liefs, Stefanie 
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Volgende week maandag 27 april is het koningsdag. Op deze 

dag wordt de verjaardag van koning Willem-Alexander gevierd 

in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Op dinsdag 5 

mei is het weer feest. Het is dan bevrijdingsdag. Nederland viert 

dan de bevrijding door soldaten uit onder andere Amerika, 

Canada en Engeland. De Duitsers waren verslagen en 

Nederland was weer vrij op 5 mei 1945. Dit jaar is dat al 75 jaar 

geleden. Alle vlaggen die op 4 mei met dodenherdenking 

halfstok hangen, worden 5 mei weer in de top gehesen. Met 

deze toffe knutsels heb jij de komende weken een echt 

feestgevoel! 

Wat heb je nodig? Schaar, lijm, papier, eventueel lint, touw of 

wol, (strijk)kralen, toiletrol, glazen potje of flesje, ijsstokjes. 

 
Feestmuts 

       
 

 
Feestversiering 

        
 

         
 
 
Armbandje of broche 
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Ga jij liever aan de slag met een hamer of een zaag, maak dan iets waar insecten 
en/of vogels blij van worden!  
 
 
Wat heb je nodig of wat kun je allemaal gebruiken? 
Hout, houten kistje, blikken, stenen, kapotte dakpannen, bakstenen met gaten, 
stenen bloempot, mos, dennenappels, holle takjes (bamboe en/of riet), tuinafval 
(takjes, schors, houtsnippers), gaas, schroeven, spijkers, hamer en een zaag. 
 
 
Insectenhotel maken 
 
Door de vele huizen die gebouwd worden, krijgen insecten het steeds moeilijker om 
goede schuilplaatsen en nestplaatsen te vinden. Vaak vinden we insecten maar eng 
en hebben we ze liever niet in de buurt, maar het is belangrijk om ze te helpen. Dit 
kan met een insectenhotel! 
 
Een insectenhotel kun je maken voor veel verschillende insecten of alleen voor een 
specifieke groep. Denk hierbij aan bijen en hommels, maar ook vlinders, 
lieveheersbeestjes en verschillende soorten vliegen. 
 
De basis 
De basis van het hotel wordt een blikje, een stenen potje, een vogelhuisje zonder 
voorkant of een houten kistje. Een vogelhuisje (zie de bouwtekening op de volgende 
pagina) of een houten kistje kun je zelf maken of natuurlijk recyclen van een oud 
kistje, bijv. een wijnkistje. Maak ook een leuk afdakje, zodat je ook onder het dak 
insecten kunt huisvesten. Je kunt er ook nog voor kiezen om kamers te bouwen met 
tussenschotjes of van blikjes. Maak het hotel zo groot als je wilt. Je kunt de 
buitenkant ook nog een mooi kleurtje geven, betimmeren of bekleden met materialen 
die passen in de tuin of bij het balkon. 
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Vogelhuisje maken 
 
Met de grootte van de vliegopening en de afmetingen van het vogelhuisje bepaal jij 
welke vogel in het huisje komt wonen en een nest bouwt. Kijk dus eerst welke 
vogelsoorten in de tuin voorkomen, welke vogel jij leuk vindt en zoek dan een 
bijpassende vogelhuisje uit. Pas de bouwtekening aan met de maten en ga lekker 
aan de slag.  
Vergeet niet het vogelhuisje op een plek te hangen dat aantrekkelijk is voor de 
vogels. Hang het huisje minimaal 1,5 meter boven de grond. 
 

 
 

 
 

 
 
Bouwtekening: 
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De laatste knutseltips komen van Dieke en Annemarie. Dieke is creatief en sportief. 
Zij voetbalt graag met de jongens die PleegKids/-Bikkels in Bodegraven bezoeken. 
Annemarie is een vliegende keep en kun je op alle locaties aantreffen. 
 
 
 

 
Wasknijper bloempot 
 
Wat heb je nodig? 
Wasknijpers, verf/stickers/stiften om de wasknijpers te ver- 
sieren en een leeg conservenblik met een dunne rand. 
 
Hoe maak je een wasknijper bloempot? 
Je kunt eerst de wasknijpers gaan versieren. Dit kan bijvoor-
beeld door te verven, er iets op te schrijven met een viltstift of 
stickers te plakken. Wees creatief! 
De rest is heel simpel: knijp de versierde wasknijpers aan de 
rand van het blikje, het hele blikje rond. Nu kan je er mooie  
planten of bloemen inzetten. Maar je kunt het ook gebruiken als een waxinehouder 
en er een kaarsje inzetten. 
 

 
 

 
Video 1: https://youtu.be/5Me2HrOpqwo                          Video 2: https://youtu.be/Y8k7syHlVvw 

                  

 

   

Hoi allemaal,  
Het is een warm voorjaar en de bloemen, planten en vogels zijn hier 
heel blij mee. Ik hoop dat jullie ook lekker veel buiten kunnen zijn (met 
genoeg afstand van andere mensen!). Hier een knutseltip dat iets met 
het voorjaar te maken heeft. 
Groetjes, Dieke 
 

Hoi! Mijn naam is Annemarie en ik heb twee filmpjes gemaakt waarin 

ik een knutselopdracht uitleg. In de eerste video laat ik je zien hoe je 

van een wc-rol een lentebeestje kunt knutselen. In de tweede video 

laat ik zien hoe je van een pak (van bijvoorbeeld melk) een 

plantenpotje kunt knutselen. Je kunt de filmpjes bekijken door op de 

linkjes hieronder te klikken. Veel knutselplezier!  

 

https://youtu.be/5Me2HrOpqwo
https://youtu.be/Y8k7syHlVvw
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Jennifer is nog zo’n leuke juf/begeleidster bij PleegKids in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Zij heeft leuke puzzels voor jullie 
opgezocht. 
 
Zoek de 7 verschillen 

           
 

Doolhof Hoe komt Willem-Alexander bij Maxima? 
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Rebus 
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Bij PleegKids/-Bikkels in de regio Hoeksche Waard is het altijd een gezellige en 
vrolijke boel en daar werkt Chantal graag aan mee! 
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MANDARIJN-YOGHURTTAART 

INGREDIËNTEN 

100 g volkorenkoekjes  80 g zachte boter 

4 el citroensap   250 g mandarijnpartjes (uitgelekt gewicht) 

6 velletjes gelatine  500 ml Griekse yoghurt  

75 g poedersuiker   snufje kaneel 

200 ml slagroom  1 zakje vanillesuiker 

RECEPT 

1 Vet de randen van een springvorm in. Leg op de bodem een stuk 
bakpapier en klik de rand hierop vast. Zie foto hiernaast. In dit voorbeeld 
is een springvorm van 18 cm doorsnee gebruikt. Groter kan ook met 
dezelfde ingrediënten, dan wordt de taart iets minder hoog. 
2 Maak de taartbodem. Verkruimel de koekjes. Smelt de boter. Schep de boter, 2 el citroensap en de 
koekkruimels door elkaar. Bedek de bodem van de springvorm hiermee. Druk goed aan en dek af met 
plastic folie. Zet minstens 20 minuten in de koelkast. 
3 Giet de mandarijnpartjes af en bewaar het vocht. Laat de gelatine weken in koud water. Roer de 
poedersuiker, yoghurt, kaneel en 4 el mandarijnsap tot een romig mengsel. 
4 Verwarm 2 el citroensap en los de goed uitgeknepen gelatineblaadjes hierin op. Meng daarna met 
het yoghurtmengsel (eerst oplossen in een bakje met een paar eetlepels yoghurt en daarna door de 
hele kom). Zet 10 minuten in de koelkast. 
5 Klop de slagroom met de vanillesuiker. Roer de slagroom en 100 g van de mandarijnpartjes door 
het yoghurtmengsel. 
6 Schep de crème op de taartbodem en zet de taart in de koelkast. Laat hem minstens 2 uur opstijven. 
Garneer hem daarna met de overige mandarijnpartjes. 
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Zoals jullie weten, hou ik van lekkere dingen maken (en opeten 
natuurlijk ☺). Vandaar dat ik deze lekkere frisse taart met 
mandarijnpartjes aan dit doe-boekje voeg. Vanwege de kleur, een 

perfecte taart voor Koningsdag .   
Je hebt voor dit recept geen oven nodig; een koelkast en wat geduld 
zijn genoeg. Dit hadden we kunnen maken tijdens een SafeWings-dag! 
Ik hoor graag van jullie of de taart lekker is, dan kunnen we hem 
maken zodra we elkaar weer kunnen zien. 
Veel (klieder)plezier tijdens het maken en smulse tijdens het opeten! 

 


