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 Doeboekje Kerstvakantie 2020 

 

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

  

 
Kerstvakantie: geen school(werk), Kerst, Oud & Nieuw, winter, binnen blijven… 
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 naar dat museum of 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 de dagen wel door! 
Een hele fijne vakantie toegewenst! 
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Winter is 1 van de 4 seizoenen, naast lente, zomer en herfst. 

De winter begint officieel op 21 december en duurt tot en met 

20 maart.  

 

 

Knutsel een sneeuwvlok van knijpers  

Van (oude) wasknijpers kun je leuke dingen maken. Onder 

andere een sneeuwvlok of een kerstster. Het maken is in ieder 

geval een leuk klusje en niet al te moeilijk. Vooral in de 

wintervakantie is dit leuk om te doen.  

 
Wat heb je nodig? 
 
- knijpers 
- (glitter)verf 
- eventueel diamantstickers 
- lijmpistool 
- touw of lint 

 
 

Je hebt er 8 houten wasknijpers voor nodig. Je begint met het 
loshalen van de houten delen. Het ijzertje wat je dan overhoudt, 
kun je gebruiken voor andere knutselwerkjes. 

 

Dan neem je een lijmpistool en lijmt dan steeds 2 knijpers met de platte kanten aan 
elkaar. Neem vier van deze setjes en lijm die weer met de korte schuine kanten aan 
elkaar. 
 
Lijm de overige 4 delen daar weer tussen. Zodat je een mooie ster hebt gekregen 
met 8 punten. 
 
Dan neem je de verf, eventueel glitterverf, en je verft alles in de door jou gekozen 
kleur. Laat dan het geheel drogen en als laatste versier je de ster met bijvoorbeeld 
diamantstickers. 
 
Maak er als laatste touw of lint aan vast en hang hem op. 
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Knutsel je eigen pinguïn van klei 
 
Wat heb je nodig? 
 
- een blok klei (Hoe minder klei je hebt, hoe kleiner de pinguïn zal zijn!) 
- witte, zwarte en gele verf 
- contactlijm 
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Knutsel een sneeuwpop van een sok 
 
Wat heb je nodig? 
 
- witte sok 
- rijst 
- watten 
- elastiekjes 
- restje katoen 
- knoopjes 

 

 

Natuurlijk beginnen we met het pakken van de witte 
sok. 
 
Vul het onderste stuk voor een deel met rijst en sluit dit 
gedeelte af met een elastiekje wat je er goed strak 
omheen doet. Heb je geen elastiekjes kun je ook altijd 
een touwtje gebruiken en deze goed vastknopen. 

  

 

Daarna doe je een laagje watten in de sok. Dit kun je 
flink aanduwen. Als je de tweede laag voor het hoofd 
watten gebruikt dan wordt je sneeuwpop niet topzwaar 
en blijft hij mooi rechtop staan. 
En ook dit deel sluit je weer af met een elastiekje. De 
grootte van de bollen kun je dus zelf bepalen. Als je 
nog maar een stukje sok over hebt voor de muts. Knip 
eventueel een stuk eraf als je een lange sok hebt. 
Anders kun je het overgebleven deel terug vouwen en 
de rand nog een keer terug omhoog vouwen. Dan krijg 
je vanzelf een prachtige muts voor de sneeuwpop. 



  www.safewings.nl 

 

Daarna kun je het overgebleven deel terug vouwen en 
de rand nog een keer terug omhoog vouwen. Dan krijg 
je vanzelf een prachtige muts voor de sneeuwpop. 

  

 

Dan ga je de sneeuwpop nog even afmaken. Doe hem 
van een restje stof een mooie sjaal om! Het staat 
gezellig en je ziet het elastiekje niet meer. Zet het 
eventueel vast met een beetje lijm. Dan kun je een 
mond, neus en ogen maken en eventueel wat kooltjes 
op zijn buik. Dit kun je allemaal maken met knoopjes of 
kraaltjes maar ook van restjes stof kun je dat doen als 
je het netjes uitknipt van stukjes stof. 
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Doolhof 

 

 
 

 
Doolhof Van punt naar punt 
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Sudoku 

 
 
 

 Rebus 
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Kerstquiz 

  

Vraag 1. Wat voor boom is een kerstboom? 

Vraag 2. Hoe komt de kerstman bij de huizen om cadeautjes te brengen? 

Vraag 3. Wat sturen veel mensen met kerst? 

Vraag 4. Maak af: ‘De herdertjes lagen bij nachte, ze lagen bij nacht in het ...’ 

Vraag 5. Wat wordt er gevierd met kerst? 

Vraag 6. Waar is jezus geboren? 

Vraag 7. Hoe heet het als er sneeuw ligt met kerst? 

Vraag 8. Wat heeft Rudolf het rendier? 

Vraag 9. Noem drie soorten versiering die je in de kerstboom ziet. 

Vraag 10. Welk diersoort zie je in de kerststal? 

Vraag 11. Welke soort brood is typisch bij het kerstontbijt? 

Vraag 12. Maak af: ‘Oh dennenboom, oh dennenboom... ‘ 

Vraag 13. Wat beteken fijne kerst in het Engels? 

Vraag 14. Wat is engelenhaar? 

Vraag 15. Wat staat er vaak op een kerstkaart? 

Vraag 16. Hoe heet de vakantie rondom kerst? 

Vraag 17. Welk feest komt vlak na kerst? 

Vraag 18. Welke kleur is het pak van de kerstman? 

Vraag 19. Wat voor soort helpers heeft de kerstman? 

Vraag 20. Waar woont de kerstman? 
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Antwoorden 

  

Vraag 1. Wat voor boom is een kerstboom? Een dennenboom / spar / 
naaldboom. 

Vraag 2. Hoe komt de kerstman bij de huizen om cadeautjes te brengen? Met een 
vliegende slee en rendieren. 

Vraag 3. Wat sturen veel mensen met kerst? Een kerstkaartje. 

Vraag 4. Maak af: ‘De herdertjes lagen bij nachte, ze lagen bij nacht in het ...’ Veld. 

Vraag 5. Wat wordt er gevierd met kerst? De geboorte van Jezus. 

Vraag 6. Waar is jezus geboren? In een stal in Bethlehem. 

Vraag 7. Hoe heet het als er sneeuw ligt met kerst? Een witte kerst! 

Vraag 8. Wat heeft Rudolf het rendier? Hij heeft een rode neus. 

Vraag 9. Noem drie soorten versiering die je in de kerstboom ziet. Kerstballen, 

slinger, lampjes, kransjes/ zuurstokjes, piek, engelenhaar. 

Vraag 10. Welk diersoort zie je in de kerststal? Een schaap, ezel of kameel. 

Vraag 11. Welke soort brood is typisch bij het kerstontbijt? Kerststol. 

Vraag 12. Maak af: ‘Oh dennenboom, oh dennenboom... ‘ Wat zijn je takken 
wonderschoon. 

Vraag 13. Wat beteken fijne kerst in het Engels? Merry christmas. 

Vraag 14. Wat is engelenhaar? Ziver of goudkleurige kerstversiering voor in de 
boom of in huis. Het is gemaakt van glasvezel en is irriterend aan de huid. 

Vraag 15. Wat staat er vaak op een kerstkaart? Prettige feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar! 

Vraag 16. Hoe heet de vakantie rondom kerst? Kerstvakantie. 

Vraag 17. Welk feest komt vlak na kerst? Oud en nieuw. 

Vraag 18. Welke kleur is het pak van de kerstman? Rood met wit. 

Vraag 19. Wat voor soort helpers heeft de kerstman? Kerstelfjes (sommigen 
zeggen ook wel kabouters) 

Vraag 20. Waar woont de kerstman? Op de Noordpool  
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Een tip is om de brownies te bakken in een muffinvorm, zodat je meteen een mooie 

ronde vorm hebt, maar een vierkant bakken en in stukken snijden kan natuurlijk ook. 

 

INGREDIËNTEN 

60 g roomboter 

125 g kristalsuiker 

75 g donkerbruine basterdsuiker 

125 g pure chocolade 

1 el honing 

2 eieren 

1/2 zakje vanillesuiker 

1/2 tl bakpoeder 

100 g bloem 

25 g cacao 

Voor de decoratie: 

75 g witte fondant 

25 g rode fondant 

25 g groene fondant 

decoratiestiften voor gezicht en knoop 

poedersuiker 

cocktailprikkers 

RECEPT 

1. Verwarm de oven voor op 190 graden. Plaats op de bodem van de muffinvorm 

kleine stukjes bakpapier. De brownies zijn lekker plakkerig – maar je wilt natuurlijk 

wel dat ze goed uit de muffinvorm komen! 
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Sneeuwpopbrownies 
 

 
Tijdens koude dagen wordt je absoluut weer lekker warm 
van deze chocolademelk. De romige smaak van de 
marshmallows maken je warme chocolademelk 
onweerstaanbaar. 
 
neeuwpopbrownies – vind je ze niet leuk? De kinderen vinden ze vast 
fantastisch met de kerst! Wij bakten de brownies in een muffinvorm, 
zodat je meteen een mooie ronde vorm hebt, maar een vierkant 
bakken en in stukken snijden kan natuurlijk ook.  
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2. Smelt de boter, pure chocolade, suikers en honing au bain marie. Zorg hiervoor 

dat een schaal of pannetje boven een laag kokend water hangt, niet erin. Het 

gesmolten mengsel moet soepel zijn maar blijft wat korrelig. Laat afkoelen. 

3. Klop de eieren los. Klop door het afgekoelde chocolademengsel. 

4. Schep de bloem, cacao en bakpoeder door het mengsel. 

5. Schep het beslag in de muffinvorm. Maak het niet te hoog, dan worden de muffins 

te machtig. Bak de muffins in 20-25 min af. 

6. Maak intussen de sneeuwpoppen. Bestrooi je werkplank met wat poedersuiker. 

Maak twee verschillende maten bolletjes fondant voor het lijf. Voor het sjaaltje maak 

je dunne sliertjes. Het hoedje maak je van een bolletje dat je iets platter drukt. Leg 

een dunne sliert erlangs voor de rand van de hoed. Prik de gehele sneeuwpop met 

hoed op een cocktailprikker. Leg op zijn ‘rug’ op de plank en maak met de 

decoratiestift af. 

7. Laat de brownies goed afkoelen. Bestrooi met poedersuiker en plaats de 

sneeuwpoppen erop. 

 
 
 
 
 

SNEEUWPOPIJS 

Een schattig sneeuwpopijsje maak je supersnel!  

 

INGREDIËNTEN 

 

4 amuse- of borrelglaasjes 

vanille roomijs 

8 decoratiesnoepjes of een decoratiestift voor de ogen 

4 decoratiesnoepjes of een decoratiestift voor de neus 

ijsschepje 

4 lintjes voor de strikjes 

RECEPT 

1. Kies 4 kleine glaasjes met een dikke wand, zodat ze in de vriezer kunnen indien 

nodig. Maak strikjes van een mooi touw of lint. Schuif om de glaasjes heen. 

2. Schep een laagje jam onder in de glaasjes. Vul de rest van de glaasjes met 

roomijs. De bovenste laag hoeft niet glad te zijn, liever wat bol. 

3. Vorm een hoofdje met een klein ijsschepje of vorm voorzichtig een balletje met 

twee lepels. 

4. Om te decoreren moet het ijs goed bevroren zijn. Is het door het scheppen en 

vormen wat zacht geworden? Zet het dan even terug in de vriezer. Plaats daarna de 

oogjes en het neusje met snoepjes of een decoratiestift. 

VOORAF BEREIDEN 

Dit sneeuwpopijs kun je prima vooraf bereiden! Bewaar ze afgesloten in een 

bewaardoos in de vriezer. 

 


