Doeboekje

Zomervakantie 2020

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

Kleuren

Zomervakantie: geniet ervan!!! Met dit boeboekje wordt jouw vakantie nog leuker.
Wat staat erin?
• kleurplaten
• puzzels
• recepten
• knutseltips
• spelletjes
Een hele fijne vakantie toegewenst en we hopen je na de zomervakantie weer te zien
bij één van die leuke activiteiten van St. SafeWings!
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Knutselen

Vakantie is de tijd dat je niet naar school gaat of hoeft te
werken. Met vakantie wordt niet weekend of vrije dag bedoeld,
maar een langere tijd waarin mensen vrij zijn van school of
werk, zoals de zomervakantie. Veel mensen gaan in zo’n vrije
periode een paar dagen of weken op reis. Ze gaan dan naar
een andere plek in eigen land of naar het buitenland. Dat heet
‘op vakantie gaan’.
Of jij nu op vakantie gaat of thuis blijft deze zomervakantie, met
deze toffe knutsels heb jij de komende weken altijd wat te doen!
Wat heb je nodig? Schaar, lijm, papier, eventueel lint, touw of
wol, (strijk)kralen, toiletrol, glazen potje of flesje, ijsstokjes.
Knutselen met ijsstokjes

Knutselen met wc-rollen

Knutselen met glazen potjes en/of (strijk)kralen
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Ga jij liever aan de slag met een hamer of een zaag, maak dan bijvoorbeeld een
mooie (zeil)boot!

Wat heb je nodig?
• hout
• spijkers
• hamer
• touwtjes

Neem een mooie plank en neem dunnere plankjes voor de zijkanten. Zet de planken
aan de zijkant stevig vast met spijkers. Dit moet omdat anders de hoge golven van
de zee steeds over de boot slaan!. Je kan dan ook nog andere dingen op de boot
maken, zoals een huisje of een mast met een vlag bovenin.
Maak er ook een touwtje aan vast zodat je hem niet kwijt kan raken in de zee.
Nu kun je de boot op een mooie dag aan zee laten varen, maar eventueel in een
vijver of sloot kan ook natuurlijk.

Waarschuwing:
Wees heel voorzichtig bij het water! Als je geen zwemdiploma hebt, ga dan niet
alleen aan de waterkant staan, maar zorg ervoor dat een ouder iemand bij je is die je
kan helpen als je per ongeluk in het water zou vallen!

www.safewings.nl

Een vakantiekaartje! Ken jij iemand die een beetje eenzaam is deze weken of die
gewoon even aandacht verdient? Gebruik dan onderstaand sjabloon om een mooie
kaart te maken en stuur de kaart op.
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De zomer is het warmste seizoen van het jaar. In een jaar zijn
er vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. In de zomer
blijft het langer licht en heb je meer tijd om te puzzelen en een
spelletje te doen!

Puzzel en spel

Doolhof

Doolhof
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Woordzoeker

Stichting SafeWings

Zoek de volgende woorden:
doeboekje, SafeWings, zomervakantie, zaterdag, activiteiten, PleegKids,
PleegBikkels, PleegActief, begeleiders, welkom, drinken, limonadesiroop, thee, koek,
lunch, boterham, fruit, komkommer, bolletje, ontbijtkoek, knutselen, voorlezen,
zingen, Donald Duck, spelletjes, buitenspelen, varken, geit, konijn, kip, paard, ezel,
koe, tot ziens
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Woordzoeker

Zomer

Zoek de volgende woorden:
laatste schooldag, vakantie, uitslapen, luieren, actief, wandelen, zwemmen, fietsen,
vissen, lezen, dierentuin, pretpark, speeltuin, strand, zee, bos, weiland, bergen, zon,
regen, koffer, rugzak, auto, boot, bus, trein, vliegtuig, fiets, kano, caravan, tent,
bungalow, appartement, lekker thuis, dagje weg, logeren, restaurant, ijs
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Bordspel ‘een terugblik op het schooljaar’
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Waterspelletjes
Wat is er leuker op een warme zomerdag, dan lekker met water te spelen. Het koelt
lekker af én je hebt de grootste lol.
Aardappelrace
Wie kent de race niet met een lepel en een aardappel?
Voor dit spelletje gebruik je echter geen eetlepel en een
aardappel maar een grote soeplepel met een gevulde
waterballon en moet je zo snel mogelijk een afstand /
parcours afleggen naar de lege emmer aan de andere
kant.
Wie het eerste een bepaalde limiet haalt / in bepaalde tijd
het meeste water overbrengt heeft gewonnen.
Autowasserette

Hoe stoer is deze wasserette om met je eigen fiets,
step, skelter of wat dan ook doorheen te rijden. De
raampjes mogen gewoon lekker open blijven voor de
nodige verkoeling!

Blik gooien, maar dan met waterpistolen
De blikken worden opgestapeld in een driehoek, maar in
plaats van ze om te gooien met zakjes zand of andere
munitie, gebruik je een waterpistool om ze om te schieten.
Hiervoor heb je wel een heel krachtig waterpistool nodig
met hoge druk.
Heb je een gewoon waterpistool, stapel dan plastic of
papieren bekertjes in een driehoek.
Flessenvoetbal
Misschien wel een van de bekendste
waterspelletjes; iedereen heeft een eigen fles
gevuld met water. Het doel is om die zo lang
mogelijk te laten staan. Je moet je fles dus
verdedigen. Daarnaast moet je ook aanvallen omdat
je de fles van de ander moet proberen om te stoten
met de voetbal. Afhankelijk van het aantal
deelnemers ben je af als dit is gelukt of mag je hem
zo snel mogelijk weer rechtop zetten en heeft
diegene die overblijft met water in de fles
gewonnen.
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Recept
Watermeloen ijsjes
10 MIN + 6 UUR BEVRIEZEN
10 STUKS
Frisse zomerse waterijsjes met maar 4 ingredienten op basis van watermeloen en
peer, lekker dorstlessend en gezond!
Ingrediënten
1 mini watermeloen of een ¼ watermeloen (zonder pit)
2 eetlepels honing (optioneel )
1 peer
1 eetlepel citroensap
Benodigdheden
Blender of keukenmachine
10 ijsvormpjes
Bereiding
Snijd de watermeloen in stukken en verwijder de schil en eventuele pitjes. Schil de
peer en verwijder het klokhuis en de schil en snijd in stukken. Doe samen met de
watermeloen, citroensap en honing in de blender en mix fijn. Giet in de ijsvormpjes
en laat opstijven in de vriezer.
Tip: probeer ook andere lekkere ijsjes: pindakaas/banaan ijsjes of mango ijsjes.
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Aardbei, ananas en marshmallow spies van de BBQ
10 MIN + 5 MIN
5 PORTIES
Deze zoete fruit en spek spiezen zijn de perfecte afsluiter voor een BBQ.
Ingrediënten
10 stukjes ananas
10 aardbeien
15 marshmallows
Materialen
5 sate prikkers
Bereiding
Week de prikkers minimaal 30 minuten in water. Verwijder de kroontjes van de
aardbeien. Rijg eerst een marshmallow, dan een aardbei en vervolgens een stukje
ananas aan de spies.

Herhaal dit en sluit af met nog een marshmallow. Wissel de volgorde af naar eigen
voorkeur. Houd de spiezen voorzichtig boven de BBQ tot de marshmallows zacht
zijn.
Tip: Je kunt de marshmallows ook met een brûlée brander verwarmen.
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Banaan pannenkoekjes
15 MINUTEN
12 STUKS
Begin de dag lekker met makkelijke en gezonde glutenvrije pannenkoekjes gemaakt
van banaan en ei.
Ingrediënten
3 eieren
2 bananen
snufje kaneel
klontje boter
Tips garnering: schijfjes banaan, bosvruchten of ander fruit, honing of stroop.
Bereiding
Prak met een vork de bananen zo fijn mogelijk. Klop met de vork de eieren en kaneel
er door heen. Verhit een beetje boter in een koekenpan en schep wat beslag er in. Je
kunt telkens 3 kleine pannenkoekjes per keer bakken, maar je kunt ook een grote
pannenkoek maken.

Wacht tot de pannenkoekjes beginnen te stollen en bruin worden van de onderkant.
Draai ze dan d.m.v. een spatel voorzichtig om en bak ook de andere zijde bruin.
Garneer ze met wat honing, stroop en eventueel wat fruit.
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