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 Doeboekje Zomervakantie 2021 

 

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

 
 

De zomer 2021 startte op 21 juni 2021 en eindigt op 22 september 2021. In deze 
periode valt de zomervakantie 2021. De zomervakantie valt jaarlijks in de maanden 
juli en augustus, maar heeft geen vaste data, dat wil zeggen dat dit per jaar 
verschillend is. 
 
Ook jij hebt nu (bijna) zomervakantie! Je hebt 6 weken vrij van school en dus veel tijd 
om leuke dingen te doen. Misschien ga je op vakantie, ga je naar het bos of het 
strand of blijf je thuis om te spelen met je vrienden en vriendinnen? Je hoeft je ook 
deze vakantie niet te vervelen. Speciaal voor jou is er weer een doeboekje gemaakt. 
 
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                     
 

 
Fretje met het Petje 

 
 

Er was eens een fretje met een petje. 

Hij hield heel veel van kroketten. 
En zo at fretje met het petje een kroketje. 

 

Het duurde niet lang of hij had buikpijn. 
De dokter zei dat hij rust moest nemen. 

En zo at fretje met het petje een kroketje in zijn bedje. 
 

Het ging nog steeds niet beter. 
Hij verhuisde naar een flatje. 

En zo at fretje met het petje een kroketje in zijn bedje op het flatje. 
 

En toen hij eindelijk beter was. 
Zat hij op het terras met een ijsje. 

Een raketje. 
https://jankranenbarg.blogspot.com 

 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-pOgoJ5vmfqM/VymZlmfeVGI/AAAAAAAAESw/gIGn0xijDqkUZBiBMfbKRCnjbXF6ApeVQCLcB/s1600/fretjepetjedef.png
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De schildpad Bami 
 
Er was eens een schildpad die niet tevreden was met zijn huis. Het was veel te klein. Het had 
maar één kamer, dus een logeetje moest al ergens anders slapen. Ook wilde hij meer plaats voor 
zijn spullen en een eigen plekje om te computeren. Maar vooral vond hij het binnen te donker. 
Echt, je zag bijna niks. Een raam zou geen overbodige luxe zijn. 
De schildpad heette Bami. Dat vond hij natuurlijk geen mooie naam. Maar zijn moeder zei dat hij 
net een bamibal leek toen hij geboren werd. ‘Lief hè,’ zei ze er nog achteraan. En dat was dat. 
 
Bami zat in zijn donkere huisje te bedenken wat hij kon doen. Nou, één ding was al snel duidelijk. 
Er moest een raampje in zijn schild komen. Zo’n klein klapraam aan de achterkant, dat hij 
gewoon op een kiertje kon laten staan wanneer hij sliep. Maar hoe maak je dat? 
‘Dat is niet zo moeilijk,’ zei de klusjesman, ‘ik zaag er van buiten af een gat in.’ Hij wachtte even 
om te zien of Bami schrok en ging toen verder. 
‘Dan plaats ik een klapraampje en ik kit dat goed dicht, want anders krijg je natte billen. Haha.’ 
De klusjesman ging aan ’t werk. Zagen, timmeren, kitten.  
Het duurde twee dagen, maar het resultaat was geweldig. Een mooi klapraampje. Lekker licht 
binnen en heerlijke frisse lucht.  
 

 
 

Bami genoot er met volle teugen van, maar na een paar weken wilde hij meer. 
En hij klopte weer aan bij de klusjesman. 
‘Toch natte billen gekregen? vroeg hij, ‘dan kom ik het wel repareren, hoor.’ 
‘Nee,’ zei Bami, ‘ik wil nu een extra kamer’. 
‘En waar moet die dan komen?’ 
‘Bovenop, gewoon een extra verdieping’. 
De klusjesman ging aan ’t werk. Zagen, timmeren, kitten. Het duurde vier dagen, maar het 
eindresultaat was er naar. Een prachtige kamer om te computeren.  
 

 
 

Bami genoot er met volle teugen van, maar na een paar weken wilde hij meer. En weer klopte hij 
aan bij de klusjesman. 
‘Oh jee,’ zei de klusjesman, ‘problemen met het dak zeker?’ 
‘Nee,’ zei Bami, ‘ik wil nu een zolder voor mijn troep’. 
‘En waar moet die dan komen?’ 
‘Nou, een zolder, wat denk je zelf? Bovenop het dak natuurlijk.’ 
 

https://3.bp.blogspot.com/-YtiYw8TAaPQ/V4U3aD_XLJI/AAAAAAAAEZI/oPGJ2Z6cVc0vga1QGMdezes98l5nUPJ4gCLcB/s1600/20141210_071506000_iOS.png
https://4.bp.blogspot.com/-Pm6yH2IEPSQ/V4U5rfrleII/AAAAAAAAEZc/RDuyU-WS6tgNO_jCOFZUowMaQQiUiv-KACEw/s1600/20141022_151807000_iOS.jpg
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De klusjesman ging aan ’t werk. Zagen, timmeren, kitten. Het duurde zes dagen, maar dan had je 
ook wat. Een zoldertje voor al zijn boeken en andere prulletjes.  
 

 
 

Bami genoot er met volle teugen van, maar na een paar weken wilde hij meer. En voor de vierde 
keer klopte hij aan bij de klusjesman. 
‘De hele boel is zeker ingestort?’ zei de klusjesman geschrokken. 
‘Nee,’ zei Bami, ‘ik wil nu een schuur voor mijn fiets en skippybal en zo.’ 
De klusjesman krabde eens op zijn hoofd en vroeg toen: ‘En waar moet die schuur dan komen?’ 
‘Dat is toch niet zo moeilijk. Gewoon aan de achterkant. En dan maak je de schuur op wieltjes en 
haak je hem vast. Net als een caravan.’ 
De klusjesman ging aan ’t werk. Zagen, timmeren, kitten. Het duurde acht dagen, maar het 
eindresultaat was fantastisch. Een echte schuur. Bami zette meteen al zijn buitenspeelgoed er in. 
 

 
 
Hij genoot er met volle teugen van, maar na een paar weken klopte hij toch weer aan bij de 
klusjesman. 
‘Wat wil je nu weer verbouwen?’ zuchtte de klusjesman. 
‘Nou,’ pufte Bami, ‘het is allemaal zo zwaar. Ik kan het niet meer dragen en trekken. Eigenlijk kan 
ik nergens meer naar toe. Ik ben zo moe.’ En Bami werd steeds somberder. Het was allemaal zo 
mooi verzonnen, maar nu … 
 
De klusjesman knikte begrijpend. ‘Kijk, daar heb ik nu een oplossing voor. Ik haal alles er weer af. 
Maak het natuurlijk netjes dicht, anders wordt er nog meer nat dan alleen je billen. Haha. En dan 
bouw ik hier aan de rand van het bos een klein vakantiehuisje voor jou. Met veel ramen, met een 
computerkamer, met een zolder voor de troep en met een schuurtje voor je fiets.’ 
Bami keek hem aan. ‘Wat een goed idee.’ 
De klusjesman ging aan ’t werk. Zagen, timmeren, kitten. Het duurde tien dagen, maar toen stond 
er ook wat. Een echt prachtig vakantiehuisje aan de rand van het bos. 
Bami genoot er met volle teugen van. 

https://jankranenbarg.blogspot.com 

https://3.bp.blogspot.com/-HEfI5zKYERU/V4U7J0czSaI/AAAAAAAAEZs/hCUYY78QWd0ycyLD3XlQrQ92nU48upG8wCLcB/s1600/20141023_083527000_iOS.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-D5aHQUrvoGo/V4U3aBv0AoI/AAAAAAAAEZU/0pjamTTRUZsDnL_DzdmWXcoBxZOu8RBOACEw/s1600/20141103_075244000_iOS.png


 

 

  www.safewings.nl 

 



 

 

  www.safewings.nl 

 



 

 

  www.safewings.nl 

 



 

 

  www.safewings.nl 



 

 

  www.safewings.nl 

 



 

 

  www.safewings.nl 



 

 

  www.safewings.nl 

 

 



 

 

  www.safewings.nl 

 

 

 



 

 

  www.safewings.nl 

 
Waarom kijk je zo boos? 
 

 

 
 
 

'Waarom kijk je zo boos?' 
'Omdat ik naar school wil.' 
'Ben je dan elke dag boos?' 

'Ja.' 
'Maar dat is toch niet leuk?' 

'Nee.' 
'Je moet gewoon iets leuks doen.' 

'Er is niets leuks.' 
'Tuurlijk wel.' 

'Wat doe jij dan voor leuks?' 

'Ik spaar dingen.' 
'Voetbalplaatjes zeker?' 

 

Het meisje pakt een boekje uit haar tas. 
Op de voorkant is een smiley sticker geplakt. 

Ze doet het boekje geheimzinnig open . 

De jongen kijkt nieuwsgierig wat er in staat. 
Op elke bladzijde zijn heel veel vakjes getekend 

en in een paar vakjes staat een kruisje. 
'Wat is dat nou weer?' 
'Ik spaar glimlachen.' 

Hij kijkt haar aan of ze een grapje maakt. 
'Echt, ik heb er al heel veel.' 
Dan moet de jongen lachen. 

'Dank je wel,' zegt ze en zet een kruisje in een vakje. 
https://jankranenbarg.blogspot.com 

 

 

https://jankranenbarg.blogspot.com/2021/01/waarom-kijk-je-zo-boos.html
https://1.bp.blogspot.com/-0MXwCr-vVcM/YBJ1F_VPHcI/AAAAAAAAUCw/m_tXHVsVpDoZ3wykruyE7lDObJBcGWW7wCLcBGAsYHQ/s2048/20210128_081618565_iOS.png
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Puzzelen                           

 
 

Doolhof in het zand 
• breng de schep naar het strand. 
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Van punt tot punt 
• Teken de lijntjes! Begin bij 1, ga dan naar 2 enzovoorts. 
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Raadsels   
 

1. Een huis heeft vier muren. Alle ramen in de muren kijken uit op het zuiden. 
Rond het huis loopt een beer. Welke kleur heeft de beer? 
 

2. Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Rara, wat ben ik? 
 

3. Wat moet stuk zijn om het te kunnen gebruiken? 
 

4. Als ik het heb, deel ik het niet. Als ik het deel, heb ik het niet. Wat is het? 
 

5. Er staan twaalf koeien onder een paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan 
dat? 
 

6. Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet één pannenkoek. 
Toch worden er maar drie pannenkoeken gegeten. Hoe kan dat? 
 

7. Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen en vertrekt weer 
op Vrijdag. Hoe kan dat? 
 

8. Een jongen viel van een dertig meter hoge ladder, maar raakte niet gewond. 
Hoe kan dat? 
 

9. Hoe kan je door alleen op te tellen met acht achten duizend maken? 
 

10. Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt? 
 

11. Mo’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en de 
derde…? 
 

12. Een hamer en een spijker kosten samen € 1,10. De hamer is een euro 
duurder dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat kost de spijker? 
 

13. Hoeveel maanden met 28 dagen zijn er? 
 

14. Een vader heeft negen appels en acht kinderen. Hoe kan hij de appels eerlijk 
verdelen onder de kinderen? 
 

15. Noem drie opeenvolgende dagen zonder de volgende zeven woorden: 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 
 

16. Wat wordt nooit natter, ongeacht hoeveel het regent? 
 

17. Wat is de volgende letter in deze reeks? JFMAMJJASON […]? 
 

18. Een marktverkoper heeft aan het eind van de dag nog zeven eieren. Dan komt 
er een koper aan. Hij wil de helft van de eieren en nog een halve. Vervolgens 
komt er nog een koper aan en die wil hetzelfde. Daarna sluit de marktverkoper 
zijn tent, gaat naar huis en eet het laatste ei op. Hoe kan dat? 
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Antwoorden! 
 

1. Wit. Het huis staat namelijk op de Noordpool, dus het is een ijsbeer. 
 

2. Een kaars. 
 

3. Een ei. 
 

4. Een geheim. 
 

5. Het regent niet. 
 

6. Het waren oma, moeder en een kleindochter. 
 

7. Zijn paard heet Vrijdag. 
 

8. Hij viel van de onderste sport. 
 

9. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 
 

10. Je naam. 
 

11. Hij heet Mo. 
 

12. De hamer kost € 1,05 en de spijker € 0,05. 
 

13. Twaalf maanden. 
 

14. Door appelmoes te maken. 
 

15. Gisteren, vandaag, morgen. 
 

16. De zee. 
 

17. D. Het zijn de letters van de maanden in een jaar. 
 

18. De eerste koper vraagt de helft + een halve, dus dat is 3,5 + 0,5 = 4. Dus er 
blijven nog drie eieren over. Dan komt de volgende koper. Hij vraagt ook de 
helft + een halve, dus dat is 1,5 + 0,5 = 2. Er blijft dus één ei over en dat eet 
de marktverkoper zelf op. 
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Kleuren                             
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zonnebloem 

• in de zomer groeien zonnebloemen in de tuin of op het veld. 

• ze kunnen wel 2 meter hoog worden. 

• in het midden van de zonnebloem zitten pitjes. 

• vogels en knaagdieren vinden de pitjes van zonnebloemen heel lekker. 

• kleur de kleurprent in fijne kleuren. 

• geef de kleurplaat aan iemand die van zonnebloemen houdt. 

 
 

https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/zonnebloem/
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puzzel tractor met kar 

• de boer rijdt met de tractor af en aan naar de boerderij. 

• print de puzzel op dik papier. 

• kleur nu de kleurplaat. 

• knip de puzzel op de lijnen in 24 stukken. 

• doe de stukken van de puzzel door elkaar. 

• begin met puzzelen. 

 

 

https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/puzzel-tractor-met-kar/
https://kiddicolour.com/nl/?s=tractor
https://kiddicolour.com/nl/?s=boerderij
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent-type/puzzels/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent-type/puzzels/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent-type/puzzels/
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boekenlegger Emma en Lowie 

• een mooie boekenlegger voor in je favoriete boek! 

• 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. 

• steek de boekenlegger in je boek. 
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Knutselen                       
 

IJshoorntjes knutselen 
• zin in een ijsje en is de vriezer leeg? 

• dan knutsel je er toch één. 

• zo waan je jezelf in de zomer. 

• kies uit de smaken aardbei, banaan of chocolade. 

• kleur het ijsje in lekkere kleuren. 

 

https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/ijsje-knutselen/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/ijshoorntje/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/aardbei/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/banaan/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/stuk-chocolade/
https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/ijshoorntje/
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Oppimpen van zonnebril en slippers 
 
Als je er leuk bij wilt lopen, dan kun je een oude zonnebril best wat oppimpen, zodat die er 
leuker uitziet. 
Je hebt dus een oude zonnebril nodig en daar kun je met secondelijm bijv. kleine bloemetjes 
of sterren en andere versiersels opplakken. Dat is niet moeilijk om te doen en je kan jezelf 
helemaal uitleven. 
 
Voor het oppimpen van een paar oude slippers heb je ook wat lint of touw nodig. Dit plak je 
met een lijmpistool vast aan het begin en dan draai je het lint of het touw verder om het oude 
plastic waardoor de slipper er veel leuker uit gaat zien. Het lint of het touw plak je dan aan 
het einde weer vast. Een leuke bloem, ster of ander figuur in het midden maakt de slipper 
helemaal af. 

 

    
 

 
Balvang spel maken 
 
Wat heb je nodig: 

• Vel stevig papier. 

• Krant. 

• Lijm. 

• Stukje draad of touw. 
 
Knip een halve cirkel uit een stuk stevig papier. Rol deze op tot een kegel zoals je hieronder 
kan zien. Plak de einden goed aan elkaar vast. 
Van de krant maak je een mooie prop die net bovenin de koker past. 
Maak het touw vast aan de koker en aan de andere kant om de prop papier. 
Nu kan je steeds de prop in de lucht werpen en dan moet je met de koker de prop weer 
opvangen. Hoe vaak zal je dit achter elkaar lukken? 
 

                                             
 
Je kan het touw weglaten en het spel met z'n tweeën spelen. De één gooit de prop op en de 
andere vangt hem op. Heb je allebei een mooie koker, dan kan je naar elkaar toe gooien. 
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Boot knutselen en maken van kosteloze materialen 
 
Boot van een flacon 

     
Lege flessen van shampoo, douchegel en schoonmaakmiddelen krijgen met deze 
knutselboot een tweede leven. De boot is heel snel te maken, maar daarmee niet 
minder leuk. Wanneer je het zeil hebt gemaakt, bijvoorbeeld met een stevig stokje en 
een stukje stof, ben je al bijna klaar. Prik de mast in een gehalveerde kurk en 
bevestig deze met elastieken aan de plactic flacon. Zoek de juiste balans, dan kan 
deze boot echt drijven. 
 
Boot van wijnkurken 

    
Knutsel drie kurken aan elkaar met twee stevige elastieken of ijsstokjes en eventueel 
wat lijm. Maak een zeil van vilt, stof of papier. Prik een satéprikker in de middelste 
kurk en schuif of lijm daar het zeiltje op. Door een touwtje aan de boot te knopen, kun 
je de boot na het ‘te water laten’ voorttrekken. 
 
Boot van een deksel 

                    
Nog zo’n knutselboot die niets hoeft te kosten. Pak een deksel van een pot groente 
of appelmoes en voorzie deze aan de binnenzijde van een flinke klodder stevige lijm. 
Prik daar een satépikkertje met een gekleurd vlaggetje op en je hebt een drijvende 
boot voor in een emmer, wasbak of (zwem)bad. 
 

https://kiddikleurprenten.be/kleurprent_kleurplaat/ijsje-knutselen/
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Recepten                              
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Buitenspelletjes                     
 

 
Heb je geen zin meer om binnen te zitten, ga dan lekker buiten spelen. Hartstikke 
gezond, leuk en soms nog leerzaam ook! 
 
 

Botanisch stoepkrijten 
Botanisch stoepkrijten is simpel: je trekt met een stuk krijt de straat op en benoemt 
de planten die je ziet. De trend is ontstaan in Frankrijk, maar wordt ook steeds 
populairder in de rest van Europa. Op verschillende plekken in Nederland, zoals 
hieronder in Rotterdam, zijn er al voorbeelden gezien. 

       
Op de site van de Hortus kun je veel tips en informatie vinden over hoe je aan de 
slag kan als stoepplantjesspotter. Op het instagramaccount Stoepplantjes staan nog 
meer voorbeelden. 
 
 

Natuurschilderij maken 
Takjes, bloemetjes, bladeren, mooie staantjes. Wat kom je allemaal tegen buiten? 
Maak er (samen) een mooi kuntstwerk van! Leg wat je gevonden hebt in een mooi 
partroon op de grond. Gaat het regenen, maak dan een schilderij op papier of hout. 
Schilder of teken op een groot vel papier of een stuk hout bloemen, een vogel of een 
boom. Plak daar jouw natuurvondsten op. Bijvoorbeeld een bloemknop op de bloem, 
een veer aan een vogelstaart, een blaadjes op een boom en gras op een groen vlak. 
Zo krijg je een levensecht schilderij! 
 
 

Maak je eigen bowlingbaan 
Heb je een tuinpad? Dat is ideaal om te bowlen! Maak de kegels van lege 
melkpakken of flessen en gebruik tennisballen om ze om te gooien. Strike! 
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Het team van SafeWings hoopt je  
na de zomervakantie weer te zien  

bij één van die leuke activiteiten van 
 

  
 en wenst je een 

 
 

 


