Doeboekje

Meivakantie 2021

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

Zaterdag 1 mei start de meivakantie in heel het land. Deze duurt één week. Op 10 mei
starten de scholen weer. Jouw school kan hier vrije dagen aan vast plakken, waardoor je
misschien wel eerder en langer vrij bent. Of je nu één week of twee weken hebt, maakt
eigenlijk niets uit, want iedere school heeft hetzelfde aantal vrije dagen per jaar.
In dit doeboekje kom je weer van alles tegen om te lezen, te maken of te doen tijdens jouw
vakantie. Veel plezier gewenst!
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Lekker lezen
De spin Kriebeltje

'Pap.'
‘Ja, jongen, wat is er.’
‘Vind je mij nog lief?’
‘Natuurlijk Kriebeltje’ Papa loopt naar zijn zoon toe om hem even te knuffelen.
‘Maar er is iets mis met me en misschien ga ik wel dood,’ zegt Kriebeltje met een
piepstemmetje en hij gaat op de rug van zijn vader zitten. Zo kruipen ze samen een
stukje verder.
‘Jongen, het komt vast allemaal wel goed,’ zegt zijn vader, maar hij is ook bezorgd.
Opeens springt Kriebeltje van de rug van zijn vader en rent weg. Heel hard.
‘Ha, ha,’ roept hij. ‘Pak me dan, als je kan.’
Zijn acht pootjes bewegen zo snel dat je ze bijna niet kan zien. Toch pakt zijn vader
hem en gooit hem in de lucht.
‘Joehoe,’ gilt Kriebeltje en heel even vergeet hij zijn zorgen. Zijn vader vangt hem
soepel op. Maar zijn vader is dan ook de sterkste vader van de hele wereld. Heel
even is hij gelukkig. Hij geeft zijn vader een boks. Maar dan denkt hij aan zijn
problemen en wordt meteen weer somber.

Kriebeltje is een klein zwart spinnetje en hij kan heel hard rennen op zijn acht
pootjes. Toch is er iets mis met Kriebeltje. Op school kregen ze klimles in een groot
spinnenweb en hij is eruit gevallen. Helemaal van bovenaf met een klap op de grond.
Hij had twee gebroken pootjes. Het deed heel zeer en de pootjes moesten in het
gips. Na een paar weken mocht het gips eraf. Maar nu durft Kriebeltje niet meer in
een spinnenweb te klimmen. Echt helemaal niet. Als hij omhoogkijkt dan krijgt hij al
de bibbers. Dat is heel erg, want een spinnetje die niet in een spinnenweb durft. Tja,
hoe moet hij dan lekkere vliegjes vangen en zo. Hij moet toch eten om te blijven
leven. Zijn vader is zo bezorgd, dat hij Kriebeltje heeft meegenomen naar de dokter,
maar die kon hem ook niet helpen. Wat nu?
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‘Weet je,’ zegt zijn allerbeste vriend. ‘Je moet gewoon iets slims verzinnen.’
‘Dat is heus niet zo makkelijk hoor Kruipertje.’
‘Trouwens,’ zegt zijn vriend. ‘Ik heet geen Kruipertje meer, ik heet nu gewoon
Kruiper.’
Kriebeltje kijkt hem aan.
‘Ja,’ zegt Kruiper. ‘Ik ben nu een grote spin.’
‘Oké,’ antwoordt Kriebeltje. ‘Dan heet ik vanaf nu Kriebel.’
De twee vrienden trekken de hele dag met elkaar op. Kriebel kijkt erg op tegen
Kruiper omdat hij zo slim is. Misschien verzint hij echt wel iets voor mij om vliegen te
vangen, denkt hij. Dan hoef ik niet dood te gaan.
‘Ik heb een idee,’ zegt Kruiper. ‘Als je de lekkere vliegjes niet met een spinnenweb
kan vangen, dan moet je ze gewoon op een andere manier vangen.’
‘Du-uh,’ moppert Kriebel. ‘Hoe dan?’
‘Je schiet ze naar beneden met een pijl en boog.’ Kruiper kijkt trots naar zijn vriend.
‘Goed idee hè.’
‘Ik weet het niet hoor Kruiper.’
‘Jawel, kijk je maakt een spinnenwebdraadje aan een pijl. Die schiet je dan naar de
vlieg en dan trek je gewoon aan het draadje om de vlieg binnen te halen.’
Kriebel kijkt bewonderend naar zijn vriend, die zo'n goed idee kan verzinnen. ‘Oké,
misschien werkt het wel.’
Samen gaan ze aan de slag om een boog te maken en een paar pijlen. Wanneer
even later ook het spinnenwebdraadje eraan zit, verstoppen ze zich achter een
struikje en wachten op een vlieg die voorbijkomt.
‘Daar komt er één aanvliegen,’ fluistert Kruiper.
Kriebel pakt de pijl en boog en richt op de vlieg.
‘Hij vliegt zo snel,’ fluistert hij nog zachter terug. Maar dan ineens schiet hij en de
pijl vliegt door de lucht. Even later trekken ze aan het draadje, maar aan het eind zit
alleen de pijl en geen vlieg. Beteuterd kijken ze elkaar aan.
‘Misschien vliegen ze wel te snel,’ zegt Kruiper. ‘Ik verzin wel wat anders.
De volgende dag staat Kruiper al te springen van ongeduld.
‘Ik heb een idee, Kriebel,’ roept hij al van verre.‘ Deze keer gaat het vast werken.’
Wanneer Kriebel er is, begint zijn vriend meteen te vertellen.
‘We maken een net van spinnenwebdraadjes en wanneer een vlieg dan op de grond
gaat zitten, gooien we het net over de vlieg heen. En ta-da…. vlieg gevangen.’
‘Ja maar …’ begint Kriebel.
‘Nee, niks geen ja maar, we gaan dit gewoon doen.’
Kruiper begint enthousiast een net te maken en al gauw helpt Kriebel net zo hard
mee. Wanneer het klaar is, kruipen ze weer achter het struikje om te wachten op
een vlieg.
Het duurt wel heel lang, maar eindelijk is er een vlieg op de grond geland.
Kruiper houdt zijn pootje voor zijn bek en zegt zachtjes: ‘Sst.’
Heel voorzichtig sluipen ze naar de vlieg met het net in hun pootjes. Maar vlak voor
dat ze bij de vlieg zijn, zie je dat de vlieg een beetje snuift en ruikt, waarna hij
opeens wegvliegt.
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‘Ik denk dat een vlieg kan ruiken of er een spin aan komt,’ zegt Kriebel teleurgesteld.
‘Ik denk het ook,’ antwoordt Kruiper. ‘Maar ik verzin wel weer wat anders.
Met hangende schouders kruipt Kriebel naar huis. Hij verliest de moed wel een
beetje.
‘Hallo Kriebeltje,’ zegt zijn moeder en ze wil hem knuffelen.
‘Ik heet geen Kriebeltje meer,’ reageert hij een beetje boos. ‘Ik ben al een grote spin
en ik heet nu Kriebel.’
‘Oké Kriebel,’ zegt zijn moeder. ‘Is verder alles goed met je?’
‘Nee, niet echt,’ zegt Kriebel. ‘Ik wil vliegjes vangen zonder een spinnenweb, maar
het lukt niet.’
Dan wordt Kriebel toch een beetje verdrietig en knuffelt hij even met zijn moeder.
De volgende ochtend heeft Kriebel geen zin om op te staan, maar er wordt lawaai
gemaakt buiten.
Hij sjokt naar het raam en kijkt naar buiten. Daar staat Kruiper wild te gebaren en te
wenken dat hij moet komen. Kriebel schudt zijn kop en wil zich omdraaien om weer
in bed te kruipen. Maar Kruiper klimt omhoog en stapt zo door het raam naar
binnen. Hij trekt Kriebel mee naar buiten.
‘Nu heb ik echt een goed idee,’ zegt hij. ‘Kom mee.’
Even later staan ze in het bos, waar het net van spinnewebdraadjes en de pijl en
boog nog op de grond liggen.
‘Beste Kriebel,’ begint hij. ‘Jij durft niet omhoog om een spinnenweb te maken.’
Kriebel krijgt meteen de bibbers.
‘Oh nee,’ antwoordt hij. ‘Dat nooit.’
‘Maar,’ gaat Kruiper verder. ‘Je kan wel een spinnenweb maken, toch?’
‘Ja, pff, tuurlijk, op de grond, ja.’
Kriebel zou eigenlijk het liefst naar huis lopen. Die stomme ideetjes van zijn beste
vriend worden toch niks.
‘Dus…,’ zegt Kruiper en hij kijkt verwachtingvol naar zijn vriend.
Kriebel weet niet wat hij moet zeggen.
‘Dus,’ zegt Kruiper. ‘Je maakt gewoon een spinnenweb op de grond. Gewoon een
laag spinnenweb.’
Kriebel denkt na en krabbelt op zijn kop. Hm, dat klinkt misschien toch zo niet
slecht.
Even later maakt Kriebel een laag spinnenweb. Tussen twee paddenstoelen in. Hij
kan er precies bij als hij gewoon op de grond staat. Zo, dat is gemaakt. Ze gaan weg
en spreken af om ’s middags samen te gaan kijken of het werkt en er misschien wel
een vlieg inzit.
Wanneer ze later in de middag teruggaan, blijven ze allebei stokstijf staan. Dit
hadden ze niet verwacht. Langzaam lopen ze naar het lage spinnenweb van Kriebel.
Er zitten twee vliegen en een mug in.
‘Joehoe, ik ga niet dood,’ schreeuwt Kriebel en hij is zo blij dat er een traan in zijn
oog komt. Hij lacht en gilt. Draait rondjes en heeft zin om iemand te kriebelen.
‘Kruiper, wat een goed idee van jou.’
Wanneer Kriebel thuiskomt, is iedereen zo blij, dat ze ’s avonds patat gaan eten met
gebakken vliegjes.
'Hmm, lekker.'
https://jankranenbarg.blogspot.com

www.safewings.nl

www.safewings.nl

www.safewings.nl

Opa maakt zelf een mondkapje
Mondkapjes tegen verspreiding van coronavirus. Opa vindt het ondingen. Hij maakt
zelf een ‘betere’.
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Puzzelen
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Kleuren
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•

kleur de kleurplaat in kleuren die je graag ziet.

•

knip de puzzel op de lijnen in 24 stukken.
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•

print eerst de kleurprent en kleur ze in kleuren die je graag ziet.

•

knip de boekenlegger uit.

•

vouw de boekenlegger op de stippellijn.

•

lijm de twee kanten tegen elkaar.
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Knutselen
Koningsdag & 4 en 5 Mei vlaggetjes

Benodigheden:
*gekleurd papier, (rood, wit, blauw en oranje) *draad, *schaar en *lijm
Knip allemaal driehoeken de 4 verschillende kleuren papier.
Nu lijm je de bovenkant om een stuk draad. In de volgorde rood, wit, blauw en oranje
Je kunt hem zo lang maken als je zelf wilt.
Je hebt nu een mooie koningsdag- en bevrijdingsslinger

Vredesduif
Benodigheden:
*stevig
papier, *watten, *schaar, *lijm
en *kleurspullen
* Leg je hand op een stuk
papier zoals op de tekening
* Trek hem over
* Teken met potlood de
blauwe lijnen
* Knip de duif uit
* Plak de watten met lijm op
de duif (zoals op het
voorbeeld)
* Knip nu een tak uit (ziehet
voorbeeld)
* Lijm deze tak in de bek van
de duif
Je hebt nu een prachtige
vredesduif
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Pennenbakje
Benodigheden:
*ijsstokjes, *wc-rolletje, *verf, *stevig karton en *lijm
Lijm het wc rolletje op een vierkant stukje karton
Lijm nu de ijsstokjes netjes naast elkaar op het wc
rolletje.
Laat het drogen en geef dan je pennenbakje een mooi
kleurtje met de verf.

Ladenkastje van sappakken
Benodigheden:
*4 sappakken *schaar/mesje
en *verf, *stevig karton en *lijm
Snijd het eerste pak aan de
zijkant open.
De andere 3 sappakken gebruik je
voor de laadjes van je kastje.
Voordat je een laadje gaat knippen
meet je eerst de groote.
Leg het 2e pak naast de eerste en
teken de grootte af.
Daarna snijd je hem af op de
goede lengte.
Knip nu een klein stukje uit het
laadje zodat je hem goed kunt
openen.
Dit doe je ook met de andere 2
pakken.
Nu nog mooi schilderen of
beplakken met leuk gekleurd
papier.
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Recepten
Gevulde Koningsdag eieren
Benodigheden voor 4 pers.
8 eieren
1 tl paprikapoeder
2 el mayonaise
1 tl mosterdpoeder of fijne
mosterd

Bereiding:
Leg de eieren in een pan met gezouten water.
Breng water aan de
kook en laat de
eieren in ongeveer
10 tot 15 minuten
hard koken.
Pel vervolgens de
eieren.
Snij de eieren in de lengte doormidden en
verwijder het eigeel.
Meng het eigeel in een kom met paprikapoeder,
mayonaise en mosterd(poeder).
Verdeel het mengsel over de eiwithelften.
Bestrooi de eitjes met paprikapoeder.

Konings-cocktail
Benodigheden:
1/2 kopje ijsblokjes
1/2 kopje sinaasappelsap
1/2 kopje Sprite of 7UP
1-2 eetlepels Grenadine
1 kers
1/2 plakje sinaasappel

Bereiding:
Vul het glas voor de helft met
ijsblokjes.
Voeg sinaasappelsap en vervolgens
frisdrank toe.
Voeg voorzichtig de Grenadine toe.
Werk het af met een
sinaasappelschijf, een kers en een
rietje.
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Koningsdag / bevrijdingsdag cupcakes
nodig voor 12 cupcakes
Bereiding:
125 gr. boter (zacht)
125 gr. suiker
Verwarm de oven voor
2 eieren
op 170 graden,
125 gr. zelfrijzend bakmeel
hetelucht 10 graden
2 el melk
lager.
1 zakje vanille suiker
Klop de boter en
Cupcake vorm ingevet
suiker in een kom tot het een lichte,
of met papieren vormpjes
luchtige massa is geworden.
glazuur
Voeg vervolgens een voor een de eieren toe,
125 gr. poedersuiker
het zelfrijzend bakmeel en de melk.
3 el. limonadesiroop
Mix net zo lang tot het een glad beslag is.
sinaasappel
Verdeel het beslag over vormpjes en vul
voor 2/3 (het gaat namelijk nog rijzen).
Zet de vormpjes ca 20-25 minuten in de
oven.
Kijk na een minuut of 20 of ze gaar zijn
door er met een houten prikker in te
prikken.
Als er nat beslag aan kleeft, dan zijn ze nog
niet klaar. Laat ze dan nog een paar minuten
in de oven.
Als de prikker er schoon uit komt, dan zijn
de cupcakes klaar.
Haal de vorm eruit en laat het afkoelen,
haal ze na 15 minuten uit de bakvorm en laat
ze verder afkoelen op een rek.
Je kunt allerlei mooie versierselen op de cupcakes
maken.
bv een sinaasappel limonadesiroop glazuur.
Doe de poedersuiker in een kom en giet de
limonadesiroop erbij.
Roer goed met een garde tot je lichtoranje
glazuur hebt.
Het moet net zo dik zijn als yoghurt. Verdeel het
over de cupcakes.
Laat het glazuur 5 min. drogen en versier met bv
vlaggetjes of kroontjes.
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Met marsepein kun je mooie figuurtjes maken

Marsepein zelf maken
ingrediënten voor
500 gram marsepein
250 gr fijngemalen
amandelen
250 gr poedersuiker
1 ei (voor het eiwit)
2 à 3 druppels citroensap
2 el water
evt. cacaopoeder of
voedselkleurstof
Benodigdheden
beslagkom
zeef
schaaltje
lepel
plastic
wegwerphandschoentjes

Bereiding:
Zeef de poedersuiker boven de beslagkom en roer
daarna de amandel door de gezeefde
poedersuiker heen.
Roer het citroensap en het water door het
suikermengsel.
Breek boven het schaaltje om het ei te splitsen.
Kneed het eiwit door het suikermengsel totdat
het een mooi geheel geworden is.
Wil je het marsepein kleuren in bijv rood, geel en
bruin,
deel het marsepien dan in drie gelijke delen en
kneed er bij een deel een volle eetlepel
cacaopoeder door.
Om de andere twee delen van het marsepein te
kleuren
breng je met behulp van een cocktailprikker
een paar kleine streepjes aan op het marsepein en
daarna kneed je de kleurstof goed door het
marsepein heen.
Rol het marsepein vervolgens strak in het
huishoudfolie en
leg het nu minsten 24 uur in de koelkast zodat het
kan opstijven.
Na 24 uur kun je het op nieuwe kneden en
gebruiken als versiering op je cupcakes!
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Buiten(spelletjes)
Heb je geen zin meer om binnen te zitten, ga dan lekker naar buiten. Hartstikke gezond en
nog leuk ook!

Speeltuinentocht
Nu de zon weer gaat schijnen, is het tijd om de speeltuinen te herontdekken. In sommige
speeltuinen ben je misschien al een paar maanden niet geweest. Ben jij een echte
fanatiekeling, dan is een speeltuinentocht een aanrader. Stippel een route uit langs
verschillende speeltuinen en test in elke speeltuin alle speeltoestellen. Welke speeltuin is de
leukste?

Picknicken met je jas aan
Op de meeste lentedagen is het nog nét te fris om zonder jas naar buiten te gaan. Dus dan
picknick je gewoon met een jas aan! Vul een tas vol lekkernijen om buiten op te eten en zoek
een mooi plekje in de tuin of de buurt. Tip: een waterdicht picknickkleed.

Sporten
Rennen, klimmen, skeeleren, voetballen. Sporten in de buitenlucht is gezond én gezellig.
Pomp de voetbal dus maar op, trek de skeelers van de plank en gaan!
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Kikkerdril zoeken
Van eind maart tot en met juni vind je kikkerdril in slootjes en vijvers. Wist je dat je dit dril
kunt vangen en verzorgen tot kikkervisjes. Lees het onderstaande artikel dat op de website
van natuurmonumenten.nl te vinden is, ga aan de slag en zie hoe een kikkertje groeit!

Van kikkerdril tot kikker
Heb jij wel eens gezien hoe een kikkertje groeit? Je kunt het heel goed zien als je wat
kikkerdril in een bak slootwater doet. Let op: je moet de kikkertjes op tijd weer loslaten in de
natuur!

Een vrouwtjeskikker legt haar eitjes in het water. Dit noem je kikkerdril. De eitjes groeien uit
tot kikkervisjes. Die zien er uit als visjes met een lange staart. Met hun kieuwen halen ze
adem, net als vissen. Na ongeveer 6 weken krijgen ze achterpootjes en daarna komen de
voorpootjes. Langzaam verdwijnt hun staart en krijgen ze longen. De kikkervisjes zijn kikkers
geworden! Nu kunnen ze het water verlaten en hun eerste sprongetjes aan land zetten.
Wil je dit eens van dichtbij bekijken? Zo pak je het aan:
• Doe wat zand en steentjes in een aquarium of een hoge glazen bak. Giet de bak
daarna vol met slootwater. Haal ook wat plantjes uit de sloot en doe die in de bak met
water.
• Ga eropuit om kikkerdril te zoeken in een poel of sloot. Dat kan van maart t/m juni.
• Leg een klein klompje kikkerdril in het aquarium.
• Zet de bak op een lichte plek, maar niet in de volle zon!
• Wanneer de kikkervisjes een dag of drie uit het ei zijn moet je beginnen met voeren.
• Als voer kun je stukjes je sla, andijvie, paardenbloem, weegbree en visvoer
gebruiken. Je hoeft maar heel weinig te geven, anders vervuilt het water.
• Ververs regelmatig wat water voor vers slootwater. Het 'oude' water kun je gewoon in
de sloot gooien.
• Wanneer de kikkertjes pootjes krijgen, krijgen ze ook langzaam longen. Zorg er dan
voor dat ze op een steen of kurk die een klein stukje boven het water uitsteekt
kunnen rusten, anders verdrinken ze. De kikkertjes kunnen niet uit het water
springen, je moet dus een mini-loopplankje maken, of je kiest een steen die deels in
het water ligt en deels boven het water uitsteekt, met een geleidelijke overgang
tussen het stuk in en het stuk uit het water.
• Na een week of zeven zijn de kikkertjes volgroeid en moet je ze terug zetten op de
plek waar je de dril vandaan hebt gehaald.
N.B. Kikkers zijn beschermde dieren. Het is toegestaan om ze te bekijken om ervan te leren.
Maar je moet ze wel terugzetten in de natuur!
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