
 

Gli�erende ijspegels!
Maak van aluminiumfolie en gli�ers een ijspegel
In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er betoverend uit!
Wij maken onze eigen ijspegels voor het raam.

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Taalontwikkeling
Ontwikkeling : Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie

Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)
Soort activiteit : Creatief
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen

aluminium folie
zilver koord
schaar

kinderlijm
blauwe glitters
papieren bord
evt. afbeeldingen uit de bijlage

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je de �jne motoriek van het kind. Het kind probeert een ijspegel van het
aluminiumfolie te maken en deze met glitters te bestrooien. Laat het kind deze activiteit vooral naar eigen
inzicht uitvoeren. Dit stimuleert de beeldende expressie. Samen praten jullie over de verschillende ijspegels
(mondelinge taalontwikkeling). Hoe ontstaat een ijspegel?

Voorbereiding
Het is fantastisch om deze activiteit uit te voeren wanneer er buiten echte ijspegels hangen. Zoek dit van te
voren uit of dit mogelijk is. Print anders evt. de afbeeldingen uit de bijlage wanneer er buiten geen ijspegels te
zien zijn.

Introduceer de activiteit
Ga samen met de kinderen in gesprek over de winter. Wat hoort er allemaal bij de winter? Heeft er iemand wel
eens een ijspegel gezien? Hoe ziet een ijspegel eruit? Ga samen naar buiten toe om de ijspegels te bekijken of
laat evt. de afbeeldingen uit de bijlage zien.

Leg uit hoe een ijspegel ontstaat: het water van smeltend sneeuw of ijs druipt vaak over een rand heen terwijl
het geleidelijk weer bevriest. Door het druipende water langs de ijspegel wordt deze steeds langer. IJspegels
kunnen alleen ontstaan wanneer er een temperatuurverschil is.

 



 

Aan de slag!
Volg onderstaande stappen om de activiteit uit te voeren.

Stap 1: Scheur een stuk aluminiumfolie af. Dit stuk is een paar centimeter langer, dan dat je je ijspegel wilt
hebben.

Stap 2: Scheur vervolgens de onderste hoeken van het stuk aluminiumfolie af. Zo ontstaat er een stompe
driehoek.

Stap 3: Rol het stuk aluminiumfolie een paar centimeter op. Let op dat je de glanzende aluminiumkant aan de
onderkant hebt liggen.

Stap 4: Knip een stukje van het zilveren koord af. Knoop het touwtje met een lusje in het uiteinde van je
opgevouwen aluminiumfolie vast, zodat het bovenste stukje van het touw uitsteekt. Het touw kun je bijv. met
lijm vastmaken maar ook met plakband.

Stap 5: Losjes rol je het aluminiumfolie op in de breedte. Begin bij het stuk waar het touwtje hangt.

Stap 6: Knijp nu zachtjes in het aluminiumfolie om een vorm van een ijspegel te maken. Knijp zachtjes aan de
bovenkant (waar het touwtje zit) en juist strak aan de onderkant.

Stap 7: Smeer de ijspegel in met lijm en strooi hier glitters overheen. Leg de ijspegel op een papieren bordje
om de glitters op te vangen.

Stap 8: Zodra de lijm is opgedroogd schud je de losse glitters er voorzichtig af en kun je de ijspegel ophangen.
Dat ziet er magisch uit!

Tip
Zoek een leuke plek voor de ijspegels voor het raam of hang ze bijv. in de kerstboom tijdens de Kerst!

Bron
www.kidscraftroom.com

 



www.doenkids.nl

Glitterende ijspegels



 

Dans de Polar Express
Dans op de muziek van de �lm The Polar Express
Ken jij de �lm: The Polar Express? Hier zitten allerlei leuke dansjes en liedjes in.
Welk dansje doen jullie in de trein richting de Noordpool?

Duur : 45 minuten
Voorbereidingstijd : 15 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Muziek, dans en drama
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig voor de Dansende Polar Express?
laptop/ computer
muziekinstallatie

Chocolademelk liedje
papieren bordje (1 per kind)
elastiek/touw
nietmachine met nietjes

Wat gaan we doen?
In de �lm The Polar Express reist een groep kinderen naar de Noordpool om de kerstman en zijn elfen te
ontmoeten. Onderweg beleven ze allerlei avonturen en kunnen ze genieten van leuke liedjes en gekke dansjes.
Wij hebben twee liedjes uit de �lm gekozen waarop we gaan dansen of we maken er een leuk toneelstukje bij.
Het gaat om het introductieliedje van de Polar Express en de chocolademelk dans.

Liedjes uit de �lm
Polar Express introductieliedje

https://www.youtube.com/watch?v=AXcfVsJ-WRE

Chocolademelk liedje
https://www.youtube.com/watch?v=7BgWjymlzTk

Voorbereidingen
Kies welk dansje jullie willen doen. Oefen zelf eventueel het dansje of de verschillende dansjes.
Natuurlijk kan er ook een eigen dansje bedacht worden.
Voor het chocolademelk liedje: maak aan de onderkant van de papieren bordjes een stukje touw/elastiek
vast met nietjes, zodat de bordjes makkelijker vast te houden zijn.
Zet de �lmpjes eventueel vast klaar op de laptop of de computer.

Handig om vooraf te weten
Hieronder staan een aantal dansjes uitgewerkt. Bij iedere uitwerking hoort een �lmpje waarop deze
uitwerking gebaseerd is. Om het voor de kinderen makkelijker te maken, zijn de pasjes niet exact over
genomen.
Doe je deze activiteit vooral met de oudere kinderen dan kun je ze zelf danspasjes laten bedenken. Voor
de jongere kinderen kun je ervoor kiezen om ze vrij door de ruimte te laten bewegen.
Sluit de activiteit af met een leuk optreden, waarin de kinderen hun geleerde dansen aan elkaar en/of
aan familie laten zien.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXcfVsJ-WRE
https://www.youtube.com/watch?v=7BgWjymlzTk


 

Dansen maar!
Vraag de kinderen eens wie de �lm de Polar Express al eens heeft gezien. Welke dansjes en liedjes kennen ze
hier van? Kijk samen het �lmpje van de dans die jullie gaan doen en bepaal of jullie helemaal zelf een dansje
willen bedenken, of dat jullie de instructies willen gebruiken.

Polar Express introductieliedje
1. Verdeel de kinderen in 2 groepen.
2. 1 groep begint aan de linkerkant van de ruimte en de andere groep begint aan de rechterkant.
3. Muziek start: huppelen in een J-vorm naar voren en daarna in rondjes.
4. Toeter van de trein: buig naar voorover en doe je armen langs de zijkant van het lichaam omhoog tot

schouderhoogte.
5. Met de armen omhoog, bewegen je voorover gebogen naar voren en naar achteren.
6. Ga op je hurken zitten en doen je armen naar beneden.
7. Kom overeind met de armen weer naar buiten.
8. Zingende kinderen: loop 8 tellen door de ruimte, terwijl je armen in rondjes (zoals borstkrol zwemmen)

bewegen.
9. Loop met gestrekte armen heen en weer zwaaiend naar een nieuwe plek.

10. Huppel op de plek met je armen strak langs je lichaam.
11. Draai een rondje naar links draaien en zet 8 stappen naar achteren.
12. Zet 8 stappen naar voren.
13. Herhaal stap 10 tot 12 nog een keer
14. Huppel vrij in rondjes door de ruimte en maak met je armen een trein beweging.
15. Spring met je armen naar buiten bewegend van links naar rechts.
16. Buig voorover en draai met je armen naar buiten een rondje.
17. Huppel met je armen langs je lichaam weer naar een nieuwe plek.
18. Spring met je benen wijd en beweeg je armen heen en weer.
19. Ga in een rij achter elkaar staan en loop als een trein achter elkaar aan door de ruimte.
20.Bedenk allerlei leuke bewegingen terwijl je los door de ruimte loopt.
21. Loop de laatste 8 tellen van het liedje weer samen als een trein door de ruimte.

Dansje Polar Express introductie
https://www.youtube.com/watch?v=MV3iHzGMvkM

Chocolademelk liedje
1. Geef de kinderen een dienblad (papieren bordje met touw) en verdeel ze in twee rijtjes.
2. Ren binnen 8 seconden in twee rijen naar voren met het dienblad (het papieren bordje) omhoog.
3. Loop op de plek, terwijl je jouw knieën hoog optrekt.
4. Bij de tekst 'chocolade': strek je vrije arm 2x omhoog.
5. Na 2x 8 tellen draai je met je gezicht naar de kinderen uit de andere rij toe.
6. Blijf lopen op de plaats met je knieën hoog en je arm strekkend bij de tekst 'chocolade'. Intussen wordt er

iets op de bordjes gelegd om uit te delen.
7. Leggen jullie niets op de bordjes, bedenk dan zelf leuke dansmoves.
8. Ga na 3x 8 seconden weer in de twee rijen tegenover elkaar gaan staan.
9. Schop je benen om de beurt naar achteren en beweeg je tegengestelde arm naar voren

10. Herhaal dit tot de laatste 8 seconden van het liedje.
11. Ren met je vrije arm achter de rug weer terug naar de hoek.

Dansje chocolademelk liedje
https://www.youtube.com/watch?v=NEA52FMW8iU

 

https://www.youtube.com/watch?v=MV3iHzGMvkM
https://www.youtube.com/watch?v=NEA52FMW8iU


 

Tips
Zijn er kinderen die graag mee willen doen aan de show, maar liever niet meedansen, dan kun je deze
kinderen een bijrol in de dans geven. Zoals de conducteur, treinmachinist of kinderen die chocolademelk
ontvangen.
Vergroot de beleving door kinderen zich te laten verkleden in karakters van de �lm.
Plak bij het chocolademelk liedje eventueel plastic kopjes op het dienblad, met behulp van plakband.
In plaats van dansjes kunnen er ook toneelstukjes bij de �lmfragmenten worden gemaakt.

Nog een ander leuk liedje uit de �lm!
Rocking on top op the world

https://www.youtube.com/watch?v=wim1LjgRCzI
 

https://www.youtube.com/watch?v=wim1LjgRCzI


 

Sneeuwportret
Een foto van jezelf, geplakt in een geschilderd ver�andschap
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier. We schilderen een
sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat een winterpret!

Duur : 45 minuten
Voorbereidingstijd : 10 minuten
Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen

Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2
tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

fotocamera
printer
gekleurd papier (blauw, zwart)
verf in kleuren naar keuze (wit,
blauw)
kwasten
materiaal om mee te
stempelen

(kurken, doppen,
wattenstaafjes)
lijm
schaar
optioneel: kleine stickers,
pompons, glitters en/of
sterretjes om op te plakken

optioneel: winterse kleding
optioneel, voor peuters en
kleuters: geprinte bijlage

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Alle kinderen gaan op de foto! Ze trekken hun winterjas of winterse out�t aan en poseren op hun eigen manier.
Deze foto's worden namelijk op het geverfde sneeuwlandschap geplakt. Nu lijkt het net alsof de kinderen
middenin de sneeuwbui staan.

Je kunt deze activiteit met alle doelgroepen uitvoeren. Je kunt baby's met witte vingerverf laten verven en hun
foto hierop plakken. Dreumesen en peuters kunnen stempelen of met kwasten verven en de BSO-kinderen
kunnen zelf kiezen hoe zij de verf willen aanbrengen. Ook zouden zij het nog verder kunnen versieren met
sterretjes, kleine (witte) pompons of glitters!

Vanaf peuterleeftijd kunnen de kinderen hun eigen foto zelf opplakken en eventueel knippen.

 



 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Tijdens het verven en plakken maakt het
kind gebruik van zijn �jne motoriek. Bij de baby's wordt tijdens het verven de sensomotorische ontwikkeling
gestimuleerd. Zij verven namelijk met hun vingers en voelen aan het verschillende knutselmateriaal. Daarnaast
kan het kind zijn fantasie kwijt op papier. Hiermee stimuleer je de beeldende expressie. Verder ga je in gesprek
met de kinderen om de term sneeuw te introduceren (mondelinge taalontwikkeling). Ook kan het kind
nadenken over de kleuren en vormen die hij wil gebruiken (cognitieve ontwikkeling).

Voorbereiding
Leg de materialen klaar die je wilt gebruiken. De materialen die je gebruikt verschillen per doelgroep. Bij
de baby's leg je bijvoorbeeld alleen wat witte vingerverf en papier klaar, terwijl je bij de peuters en de
BSO-kinderen meer materialen neerlegt zoals bijvoorbeeld glitters, pompons en stickers.
Zorg ervoor dat de camera klaarligt en dat de batterij voldoende opgeladen is. Check ook alvast of de
printer het doet en of er genoeg printpapier aanwezig is.
Optioneel, voor de peuters en BSO-kinderen: maak een voorbeeld met je eigen foto. Dit zorgt ervoor dat
de kinderen enthousiast worden en dat ze zien wat de bedoeling is.
Optioneel, voor de peuters en kleuters: print de bijlage. Hierop staat allerlei winterse kleding die zij uit
kunnen knippen, in kunnen kleuren en op hun foto kunnen plakken. Als de peuters het knippen nog lastig
vinden zou je dit eventueel vooraf alvast kunnen doen. Ze kunnen het dan zelf opplakken.

Introduceer de activiteit
Baby's, dreumesen en peuters: Lees een boek voor over winter of over sneeuw of zing een liedje!
Boekentips: Kikker in de kou - Max Velthuijs of Wintersneeuw - Liesbet Slegers.
Dreumesen, peuters en kleuters: Praat met de kinderen over sneeuw: "Wat is sneeuw? Hebben jullie wel
eens sneeuw gezien? Is sneeuw warm of is sneeuw koud? Wat kun je allemaal doen in de sneeuw?"
Peuters, kleuters, 6-8 jaar: Vertel hen dat ze op de foto mogen gaan in hun winterjas (of in winterkleding)
en dat hun foto straks in hun zelfgemaakte sneeuwbui wordt opgeplakt. Dat is grappig!

Aan de slag!
De kinderen mogen hun eigen sneeuwbui maken. Laat ze verven, stempelen of de verf met de vingers
uitsmeren. Als de kinderen dit kunnen en/of willen, kunnen zij dit nog versieren met
glitters/pompons/stickers of andere dingen zodat het een echt winters kunstwerk wordt.
Laat de verf drogen en maak ondertussen foto's van de kinderen. Print het uit en wacht tot de
verftekeningen helemaal zijn opgedroogd.

 



 

Bij de baby's kan de pedagogisch medewerker de foto uitknippen en opplakken, maar vanaf ongeveer 2
jaar kunnen kinderen hun foto zelf eventueel uitknippen en opplakken. Ook zouden de peuters en
kleuters de winterse kleding uit de bijlage kunnen inkleuren, uitknippen en opplakken. Oudere kinderen
kunnen dit eventueel zelf maken.
Klaar? Hang het gezellig op en kijk naar elkaars sneeuwportret of geef het mee naar huis.

Hoe kun je deze activiteit uitdagender maken voor oudere kinderen?
Oudere kinderen kunnen foto's van elkaar maken.
Laat de kinderen eens opzoeken hoe ijskristallen er uitzien en laat hen, naast de geverfde sneeuw, ook
ijskristallen namaken op het papier. Zij kunnen dit tekenen met stift, maar met lijm en zout kun je ook
prachtige kunstwerken maken! In dit draaiboek wordt dat uitgelegd:
https://online.doenkids.nl/activities/576 Hier gaat het om spinnenwebben, maar het enige wat verandert
is de vorm. Verder werkt het hetzelfde. 
Tip: Strooi er ook wat glitters overheen, zodat het echt op ijs lijkt.
De kinderen kunnen ook sneeuwvlokken/sneeuwkristallen uitknippen! Het wordt extra lastig doordat het
uitgeknipte papier niet te groot moet zijn. Anders past het niet bij de foto op het papier!
https://online.doenkids.nl/activities/7328 Een leuk priegelwerkje dus.
In plaats van alleen verf kun je de kinderen ook met ander materiaal laten werken en hier hun foto bij
laten plakken. Leg wat willekeurig materiaal op tafel zoals ijslollystokjes, wattenstaafjes en
watten(schijfjes) en geef hen de volledige vrijheid! Wat maken zij hiervan?

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/576
https://online.doenkids.nl/activities/preview/7328


 

Variatie
In plaats van een 'gewone' verftekening kun je hier ook een leuke (kerst)kaart van maken. Laat de kinderen
nadenken naar wie zij deze winterse post graag willen opsturen. Zorg eventueel voor wat enveloppen en
postzegels en laat hen deze zelfgemaakte kaart ook echt door de brievenbus doen.
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Kerstbomen van bladeren
Met natuurlijk materiaal knutselen we kleine kerstbomen
Kerstbomen knutselen kan op wel meer dan 100 manieren! Maar hebben jullie
deze manier wel eens gezien?! We maken het van bladeren en takjes!

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 30 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Creatief, Natuur
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

�guurponsen met kerst- en winter�guurtjes (te
koop bij Action, soms de Xenos, online winkels)
perforator
bladeren
takjes

schaar
stevige lijm
dun touw

Wat heb je nodig?

Wat is een �guurpons en waar koop je deze?
Een �guurpons is een soort mini-perforator waarmee je geen ronde gaatjes, maar �guurtjes mee uitdrukt. Je
hebt deze in veel verschillende soorten en maten. Je kunt ze kopen bij de creatieve afdeling van de Action of
de Xenos. Ook online zijn ze volop verkrijgbaar. Op www.bol.com bijvoorbeeld, zie onderstaande links!

http://bit.ly/2Q4l2NR Figuurpons met ster�guur
http://bit.ly/36QkuC7 Figuurpons sneeuwman
http://bit.ly/2rdXJsQ Figuurpons denneboom

Voorbereiding
Optioneel
Ga lekker naar buiten met de kinderen en verzamel takjes en bladeren die gebruikt kunnen worden bij het
maken van de kerstbomen. Benoem de kleuren, de vormen en de formaten en bekijk waar het allemaal
vandaan komt. Komt het van een boom? Komt het van een struik? Is het rond, vierkant of ovaal? Heeft het een
geur? Etcetera.

Tip: Als je hier geen tijd voor hebt, of je hebt er geen mogelijkheden toe, dan kun je de natuurlijke materialen
van te voren ook zelf verzamelen!

Aan de slag!
Buig het blad doormidden en maak horizontaal twee kleine knipjes boven elkaar.

Tip: Als je een dikker takje gebruikt voor je kerstboom, kun je de knipjes iets groter maken. Het takje gaat er
straks doorheen namelijk!

Vouw het blad open een rijg het takje door de gaatjes heen. De boom is nu klaar!

 



 

De boom wordt pas een kerstboom als het versierd is natuurlijk. Tijd om zelf de allermooiste
kerstversiering te gaan maken. Wat zou jij graag in jouw kerstboom willen hebben? Kerstballen,
sterretjes, kleine sneeuwpopjes of iets anders? Vergeet de piek niet! Plak het op met sterke lijm.

Tip: Je kunt de kerstversiering maken door met een perforator gaatjes te maken in bladeren die een mooie
kleur hebben. Je kunt de opvangbak dan legen om het te gebruiken als 'kerstballetjes'. Ook kun je hier
�guurponsen voor gebruiken. Je hebt hier veel verschillende soorten van! Leg het blaadje er tussen en druk het
uit.

Klaar met versieren? Knoop dan aan de achterkant van de kerstboom een dun touwtje, zodat je de
kerstboom op kunt hangen.

Kijktip!
https://www.youtube.com/watch?v=Db9SiNvuQc0&feature=emb_logo

Bron:
https://mothernatured.com/nature-crafts/christmas-tree-leaf-ornaments/?
fbclid=IwAR2dz7tJ9dnulH16skJnHkqKyZfruAsOT76oj1j995Iapg_cQHdfF10xKLs
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Recycle je kaars
Met behulp van oud kaarsvet maken we nieuwe kaarsen
Heb jij nog kaarsvet over van opgebrande kaarsen of een schoon leeg melkpak?
Neem het mee. We gaan zelf kaarsen maken.

Duur : 60 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Creatief, Ontdekken, techniek en proefjes
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

een oud pannetje
een grotere pan
een oude pollepel
stukken oud kaarsvet in stukjes gebroken
bakpapier
satéstokjes
1 lont per kaars

plakband
1 mal per kaars (bijvoorbeeld: koekjesuitstekers,
leeg melkpak, speciale mal voor het maken van
kaarsen)
1 speld of punaise

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Met behulp van oud kaarsvet maken we nieuwe kaarsen! Gooi het gesmolten kaarsvet in een mal die jij wil en
maak er op die manier weer een nieuwe kaars mee. Je kunt het in een mal gieten die past bij jullie thema. Kies
bij een winters of Kerstthema bijvoorbeeld voor een vorm van een ster of kegel (kerstboom). Je kunt hier
koekjesuitstekers voor gebruiken of hier een mal voor kopen. Bij Bol.com zijn de kegelvormige mallen
bijvoorbeeld verkrijgbaar: https://www.bol.com/nl/p/kaarsen-gietvorm-kegel-90x60mm/9200000129263262/

Deze kegelvormige mallen zijn niet goedkoop.. Maar zelf mallen maken kan natuurlijk ook prima. Je zou een
melkpak bijvoorbeeld kunnen openknippen en als kegel kunnen dichtvouwen. Let er dan wel op dat je het
goed dichtmaakt, zodat er geen heet kaarsvet uit kan druipen!

In dit draaiboek wordt er een leeg melkplak gebruikt. Goedkoop en superhandig in gebruik. Je kunt de kaars
uiteindelijk nog aanpassen aan een thema door de kaars te versieren of door thematische kleuren te gebruiken
(wit bij winter, groen en rood bij kerst bijvoorbeeld). In deze blog lees je hoe je kaarsen gemakkelijk versiert:
https://doenkids.nl/kaars-versieren-als-kerstwenskaars/

Let op: de kaars moet een aantal uur afkoelen voordat je het uit de mal kunt halen. Houd hier rekening mee in
je planning.
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https://doenkids.nl/kaars-versieren-als-kerstwenskaars/


 

Tips vooraf
Start ruim van tevoren met het inzamelen van oud kaarsvet!
Bedenk van tevoren alvast hoe je het kaarsvet zou willen opwarmen: doe je dit alleen of wil je de
kinderen hierbij betrekken? Het kaarsvet wordt straks namelijk au bain-marie opgewarmd (het pannetje
kaarsvet wordt in een grote pan met heet water gezet).
Bedenk ook alvast een plan van aanpak met betrekking tot het overgieten van het kaarsvet in de mallen.
Het kaarsvet wordt erg heet! Zorg voor voldoende begeleiding en laat de kinderen dit nooit zonder
toezicht zelf doen.

Voorbereiding
Betrek de kinderen bij deze voorbereiding als onderdeel van de activiteit

Eerst gaan we de lege melkpakken voorbereiden, dit worden de mallen waar we straks het kaarsvet in
gaan gieten. Zorg dat de melkpakken goed schoon zijn of spoel ze eerst nog schoon en maak ze droog.
Prik nu met een speld of punaise een klein gaatje in het midden van de bodem van het melkpak. Daarna
rijg je de lont door het gaatje. Let er wel op dat het gaatje smaller is dan de dikte van de lont, dan zit het
er strak in en loopt er geen kaarsvet uit.
Daarna moet het lontje worden strakgetrokken, zodat hij straks mooi midden in de kaars gaat zitten. Bind
het uiteinde van de lont aan een satéstokje, leg deze dwars op het melkpak. Trek daarna de lont strak via
de onderkant en plak het uiteinde van de lont vast aan de bodem met een plakbandje.
Het melkpak is nu klaar, daar kunnen we straks het kaarsvet in gieten. 

 



 

Aan de slag
Houd rekening met de lee�ijd van de kinderen en stel de veiligheid voorop. Het verwarmen en overgieten
van het kaarsvet kan ook door a�een de pedagogisch medewerker worden gedaan!

Smelt nu de oude stukjes kaarsvet. Bedenk van tevoren dat de kleuren die je kiest de kleur van de
nieuwe kaars wordt.
Verwarm de pan au bain-marie. Dit doe je door het kleine pannetje te vullen met het kaarsvet en dit in de
grote pan met water te plaatsen.
Roer zachtjes door de stukjes kaarsvet. Langzaam zie je dat de stukken kaarsvet steeds meer gaan
smelten en kleiner worden. Uiteindelijk is de pan helemaal gevuld met vloeibaar kaarsvet. Het is
belangrijk dat het water niet gaat koken, anders verbrandt het kaarsvet en gaat het stinken. 
Wanneer al het kaarsvet is gesmolten, is het tijd om het in de mal te gieten. Doe dat echt heel
voorzichtig want het kaarsvet is gloeiend heet! Zorg dat de lont netjes in het midden zit en zet daarna
het melkpak opzij zodat alles kan afkoelen en kan stollen.
Geef af en toe even een tikje tegen het pak zodat alle luchtbelletjes naar boven schieten, dan zitten er
straks geen gaatjes in de kaars.
Ga hetzelfde te werk voor eventuele andere kaarsen.
Na een aantal uren, op kamertemperatuur, is het kaarsvet voldoende afgekoeld en stevig.

Nu is het tijd om de mal er af te halen. Knip een stukje in het melkpak en scheur daarna voorzichtig het
karton eraf. Knip nu de lont goed op maat. Nu heb je een mooie, zelfgemaakte kaars! Versier het
eventueel met (veilig) materiaal naar keuze. In deze blog vind je een leuk voorbeeld:
https://doenkids.nl/kaars-versieren-als-kerstwenskaars/

Bron:
http://de-kleine-dingen.blogspot.com/2010/03/zelf-kaarsen-maken.html?m=1
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Leuke variatie: een kaars maken in een kopje!
https://youtu.be/8fkWBKIhTnU
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IJsbeer hapjes
Maak verschi�ende vrolijke snacks in de vorm van een ijsbeer
Een smakelijk hap.... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we ijsberen, maar geen
zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt genieten!

Duur : 15 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Eten en drinken
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Cream cheese, smeerkaas of witte chocopasta
Oreo koekje
Druif
Banaan
Mes
Sneedjes brood
Plakjes kaas

Appel
Bosbessen
Beker of ronde uitsteekvorm
Cheerios
Rozijnen

Ingrediënten

Hoe maak je de smakelijke ijsberen?
Eierkoeken of rijstwafel ijsbeer
Kies of je een eierkoek of rijstwafel gaat gebruiken als basis. Snijd de druif doormidden en snijd de banaan in
plakjes. Gebruik nu smeerkaas, roomkaas of witte chocopasta om de ijsbeer wit te maken. Smeer dit op je
eierkoek of rijstwafel. 

Gebruik de stukjes druif als ogen en de plakjes banaan als oren van de ijsbeer. Nu kun je het oreokoekje als
mond gebruiken en klaar is je ijsbeer. 

Broodjes ijsbeer
Je kunt het gezicht van de ijsbeer van een sneedje brood maken. Gebruik een beker of ronde uitsteekvorm of
een ronde uit je brood te krijgen. Wil je verschillende groottes maken (voor bijvoorbeeld een ijsbeer familie) dan
kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld een jampotje gebruiken om het gezicht mee uit te drukken. 

Vervolgens kun je de oren van de ijsbeer gaan maken. In het voorbeeld zie je dat kaas gebruikt wordt voor de
oren. Je kunt er rondjes van maken als je een kleine uitsteker hebt maar ook van bijvoorbeeld een rond ko�e of
suikerschepje. Je hebt twee rondjes nodig per ijsbeer. 

Het ene rondje kun je gebruiken voor de snuit van de ijsbeer, het andere rondje kun je doormidden snijden en
als oren gebruiken. 

Gebruik bosbessen als ogen en als neus van de ijsbeer. Je kunt hier natuurlijk leuke gezichtsuitdrukkingen van
maken. Kijkt je ijsbeer bijvoorbeeld verbaasd? 

Snijd nu de appel doormidden. Als je er een rechthoekig stukje afsnijdt dan krijg je een mooie sjaal voor de
ijsbeer. Vervolgens kun je twee driehoekjes uitsnijden. Maak er een vrolijke sjaal van voor de ijsbeer zodat hij het
niet koud gaat krijgen. 

Je kunt vervolgens gaan smullen van je eigen gemaakte ijsbeer! 

 



 

Bananenijsbeer
Een plakje banaan is het gezicht. Leg hier als neus een cheerio op. Gebruik drie rozijnen voor neus en ogen. Tot
slot nog 2 Cheerios als oren. Je hebt nu een mini ijsbeer

 



 

Bevroren slijm
Drie verschi�ende recepten om winters slijm te maken
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie
recepten voor het perfecte winterse slijm! Welke maak jij?

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 15 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen

borax (te bestellen/kopen bij
de drogist of sommige
supermarkten)
4 grote mengkommen
maatbeker
witte (school)lijm
transparante lijm
(heet) water

glitters
theelepel
zilveren/witte glitters
lepel
vloeibaar stijfsel
psylliumvezels
garde
schoon bakje

fornuis
blauwe voedingskleurstof
middelgrote pan
optioneel: een schoon bakje

Wat heb je nodig?
Let op: dit zijn a�e materialen, voor a�e recepten! Per recept staan de benodigdheden nogmaals apart
beschreven.

Waarschuwing
Slijm is heel makkelijk te maken en het is ontzettend leuk om mee te spelen. Er zijn verschillende recepten te
vinden om slijm te maken.

Hieronder volgen drie verschillende recepten. De eerste twee recepten zijn het meest gangbaar, maar
bevatten borax of vloeibaar stijfsel. Dat kan geen kwaad zolang de kinderen het maar niet in hun mond gaan
stoppen. Het derde recept is helemaal vrij van schadelijke sto�en, maar minder lang te bewaren.

Recept 1 - (met borax) voor sneeuwslijm
Nodig: 2 grote mengkommen, maatbeker, wi�e (school)lijm, heet water, theelepel, borax, optioneel: kleine
gli�ers

Mix in een grote mengkom 500 milliliter witte lijm (gewone schoollijm werkt prima) en 375 milliliter heet
water. Voeg hierna eventueel wat kleine glitters toe.
In een andere kom meng je driekwart theelepel borax en 330 milliliter heet water.
Doe het boraxmengsel bij de inhoud van de grote mengkom en roer het door elkaar. Je ziet nu dat het
geheel dikker wordt.
Kneed het geheel met je handen een paar minuten goed door. In het begin voelt het nog nat en
plakkerig, maar hoe langer je kneedt, hoe beter het slijm vormt. Na een tijdje ziet het eruit als op de foto!

 



 

Recept 2 - Frozenslijm (met vloeibaar stijfsel)
Nodig: mengkom, water, lijm, zilveren/wi�e gli�ers, blauwe voedingskleurstof, lepel, vloeibaar stijfsel,
eventueel een schoon bakje

Meng 125 milliliter water en 125 milliliter lijm in een kom door elkaar en roer het goed. Tip: Als je voor
witte lijm kiest, wordt de kleur van het slijm wat lichter dan als je transparante lijm kiest. Transparante
lijm zorgt er namelijk voor dat het er echt 'ijzig' uitziet.
Nu kun je de glitters en een paar druppels blauwe voedingskleurstof toevoegen! Roer dit er goed
doorheen.
Giet hier 60 milliliter vloeibaar stijfsel bij. Je zult zien dat het dan echt op slijm begint te lijken. Blijf roeren
tot je een dikke klodder slijm hebt.
Begin nu met het kneden van het slijm! Hoe meer je kneedt, hoe beter het slijm wordt. Je kunt het
eventueel ook in een schoon bakje doen en even 3 minuten opzij zetten. Hierdoor wordt het slijm nog wat
steviger. En daarna; spelen maar!

 



 

Recept 3 - Slijm zonder chemische toevoegingen
Nodig: psy�iumvezels, eetlepel, garde, schoon bakje, fornuis, maatbeker, water, gli�ers, middelgrote pan
Voor deze variant heb je een eetlepel psylliumvezels nodig. Dit klinkt heel vies en chemisch, maar dat is het
niet. Kruidvat verkoopt het onder de naam ‘darmreiniger naturel’. Dat lijkt heel apart maar is volkomen veilig.

Giet het water in de pan en doe hier de psylliumvezels en de glitters bij. Mix alles goed door elkaar met
een garde.
Zet je fornuis op de hoogste stand en laat je mengsel vijf minuten koken. Let op dat je geen klein
pannetje gebruikt, want het slijm-in-wording bubbelt behoorlijk en stroomt zó over de rand als de pan te
klein is.
Na vijf of zes minuten haal je het van de warmtebron en giet je het in een bakje om af te koelen. Pas op
je vingers, want het is behoorlijk heet! Als het slijm is afgekoeld is het klaar voor gebruik.

Tip: Het is ook goed mogelijk om dit in de magnetron te maken. Voor de magnetronversie mix je je ingrediënten
in een grote kom en zet hem vijf minuten op de hoogste stand. Blijf er wel bij in de buurt voor het geval je toch
een iets te kleine kom hebt genomen. Na vijf minuten giet je het over in een ander kommetje om af te koelen.
Klaar!

Klaar? Spelen maar!
Slijm is heerlijk om mee te spelen. Laat de kinderen lekker experimenteren. Wat kun je er allemaal mee? Vooral
het 'druipe�ect' vinden kinderen fantastisch. Laat de kinderen afdrukken maken in het slijm en kijk hoe de
holtes langzaam vollopen, sneeuwpoppen maken die in elkaar ‘smelten’ en bedenk zelf nog meer leuke
variaties!

Variatie
Door andere kleursto�en en/of glitters toe te voegen kun je eindeloos variëren!

Bron
http://littlebinsforlittlehands.com
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Kerstfoto �ipbook
Maak van zelfgemaakte foto's een eigen �ipbook
Een foto laten bewegen? Zet je kerstmuts op en maak je eigen �ipbook. Wat
beweegt er in jouw boekje?

Duur : 60 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Media
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

camera/ telefoon/ tablet
computer/laptop
papier
pen en/of potlood
schaar

kerstattributen (kerstballen, kerstmuts,
kerstboom)
nietapparaat met nietjes
washitape of lint
optioneel: printer
optioneel: stevig papier (2 vellen per �ipbook)
optioneel: props uit de kerst photobooth

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren, waardoor het lijkt of er iets beweegt. Dit wordt een �ipbook
genoemd. We bedenken een leuke kerstgroet en maken hier foto's van. Plak de foto's in de juiste volgorde
achter elkaar en blader snel door je �ipbook om het verhaal te zien. Film dit daarna met een camera en je hebt
je eigen �lmpje van losse foto's gemaakt.

Kijktip! Foto �ipbook
https://www.youtube.com/watch?v=G7dkWnp9QLU

Aan de slag!
Stap 1: bedenk de inhoud

Maak groepjes van maximaal 5 kinderen per groepje. Geef ieder groepje pen en papier.
Laat ieder groepje nadenken over wat ze willen uitbeelden in hun �ipbook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een leuke kerstgroet.
Laat een stappenplan maken. De kinderen schrijven op wat ze op de foto's willen uitbeelden in maximaal
6 foto's en welke materialen er nodig zijn om de foto's te maken.

voorbeeld van een stappenplan
Foto 1: de kinderen zitten op hun hurken met een kerstmuts op.
Foto 2: de kinderen komen iets overeind en pakken de kerstmuts vast.
Foto 3: de kinderen staan rechtop en trekken de kerstmuts een klein stukje van hun hoofd.
Foto 4: de kinderen springen in de lucht terwijl ze de muts in de hand houden.
Foto 5: de kinderen springen in de lucht terwijl ze de muts in de lucht gooien.
Foto 6: de kinderen staan weer op de grond met de muts op de grond.
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Stap 2: maak de foto's
Laat de benodigde materialen verzamelen en een geschikte plek zoeken om de foto's te maken. Dit kan
binnen of buiten.
De groepjes vragen om de beurt aan elkaar, of aan de pm-ers, om de foto's te maken. Heb je meerdere
camera's, kun je deze natuurlijk verdelen over de groepjes. Er wordt begonnen met de 1e foto. Voor de
volgende foto wordt er materiaal iets verplaatst of verplaatsen de kinderen zichzelf. Dit herhaalt zich tot
alle foto's van het stappenplan zijn gemaakt.
Controleer de foto's door deze snel achter elkaar terug te kijken. Wanneer nodig kunnen er nog extra
foto's of nieuwe foto's gemaakt worden.

Stap 3: zet het boekje in elkaar met zelfgeprinte foto's
Zet de foto's op een computer. Zet in bijvoorbeeld Word, 3 foto's op een pagina. Zorg er hierbij voor dat
de foto's allemaal even groot zijn. Dit kun je controleren door op de foto te klikken en rechtsboven te
kijken naar de afmetingen van de foto.
Print de pagina's met de foto's uit op stevig papier. Dit kan per groepje gedaan worden of per kind.
Nummer de foto's op de achterkant, zodat later duidelijk is in welke volgorde de foto's horen. Hebben
jullie geen stevig papier om op te printen, knip de foto's uit en plak deze dan op stevig papier.
Knip alle foto's uit. Houd hierbij aan de linkerzijkant een plakrand van 1 centimeter over.
Stapel de foto's in de juiste volgorde op elkaar en maak er een mooie rechte stapel van. Maak de stapel
aan elkaar vast door nietjes in de plakrand aan de linkerkant te nieten.
Werk het �ipbookje af door de plakrand af te plakken met washitape of lint.

Stap 3: zet het boekje in elkaar met afgedrukte foto's
Zet de foto's op de computer en ga naar de website van bijvoorbeeld Hema of Kruidvat. Bestel hier via
de snelle fotoservice de foto's online. Je kunt er voor kiezen om de foto's per groepje te laten afdrukken
of om voor ieder kind apart de foto's te laten afdrukken.
Haal de afgedrukte foto's op. Doe dit eventueel met (een van) de kinderen samen.
Stapel de foto's in de juiste volgorde op elkaar en maak er een mooie rechte stapel van. Maak de stapel
aan elkaar vast door nietjes aan de linkerrand van de foto's te nieten.
Werk het �ipbookje af door de linker zijkant met de nietjes af te plakken met washitape of lint.

Stap 4: maak een �lmpje
Maak een �lmpje van het foto �ipbook als de kinderen erdoorheen bladeren. Dit is erg leuk om met
ouders en/of familieleden te delen als kerstwens, zeker wanneer er gekozen is om het �ipbookje per
groepje te maken.

Kijktip: Hoe maak je een �ipbook?
https://www.youtube.com/watch?v=XipHF1NItfk
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Tips
Om de foto's extra leuk te maken kun je gebruik maken van de fotoprops uit de Kerst photobooth van
DoenKids. Deze is hier te vinden: https://online.doenkids.nl/activities/3666
Voeg een leuke tekst toe in de rechter onderhoek. Zet op de eerste foto 1 letter, op de 2e foto op
dezelfde plek 2 letters enzovoort.
Maak met behulp van jullie foto's een leuk stop-motion-�lmpje. Hoe dit werkt kun je vinden in de
DoenKids activiteit, Stop Motion: https://online.doenkids.nl/7627

Foto-tekening variant
Laat de kinderen zelf een mooie achtergrondfoto maken in kerstsfeer. Print deze foto uit.
Vervolgens tekenen ze een klein kerst�guurtje dat ze uitknippen en op de uitgeprinte foto leggen. Nu
maken ze een foto van deze situatie. Vervolgens leggen ze het kerst�guurtje op een andere plek, om
opnieuw een foto te maken. Dit herhalen ze tot het gehele verhaal is uitgebeeld met de foto's.

Voorbeeld
Foto 1: Groepsfoto met een kerstboom
Foto 2: Groepsfoto met een gedeeltelijk elfje achter de kerstboom
Foto 3: Groepsfoto met een geheel zichtbaar elfje op de kerstboom
Foto 4: Groepsfoto met een kerstboom met een elfje halverwege kerstboom
Foto 5: Groepsfoto met een kerstboom met een elfje op de schouder van een kind

Er kan ook voor gekozen worden om de basisfoto 5 keer per kind af te drukken en de kinderen de
�guurtjes in de foto te laten plakken.

 



 

Sneeuwpop van een terraco�a potje
Een terraco�a potje verven en beplakken
Het is winter, buiten is het koud. Tijd om lekker te knutselen! Van een terracotta
potje kan je een grappige sneeuwpop maken. Hoe komt jouw sneeuwpop eruit te
zien?

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Creatief
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

terracotta potje
acrylverf (waaronder wit)
kwasten
verfschort

touw of lint
lijm
schaar
optioneel: 2 wiebeloogjes, 2 pompons, 1 sok,
chenilledraad en een zwart bord.

Wat heb je nodig?
Dit is voor 1 sneeuwpop

Voorbereiding
Voor deze activiteit heb je per kind 1 terracotta potje nodig. De terracotta potjes kun je kopen in het
tuincentrum in verschillende maten. Let erop dat je niet het kleinste formaat potje koopt, deze zijn te klein om
er een goede sneeuwpop van te maken. Wel kun je 2 verschillende maten kopen, middelgrote potjes en grote
potjes, dan kunnen de kinderen kiezen. De potten zijn gemiddeld € 1,- á € 2,- per stuk.

Tip: Neem de kinderen mee naar het tuincentrum, dan hebben jullie gelijk een gezellig uitje!

 



 

Aan de slag!
Zet het potje op z'n kop.
We brengen eerst de basis aan. Verf je potje met de acrylverf wit. Zorg dat je alles goed verdeelt want
het potje zuigt de verf snel op. Je kunt de onderste rand ook een andere kleur geven als je dat wilt.
Laat het potje 5 minuten drogen.
Ondertussen maak je de versieringen voor de sneeuwpop. Je kunt kiezen of je een muts of oorwarmers
wil maken.
Van sokken maak je de muts. Dit doe je door de kant waar de tenen normaal in je sok zitten, naar binnen
te duwen, net zover totdat je een holletje krijgt. Bind dan met touw of lint, net boven dit holletje, de sok
bij elkaar. Nu is je een muts klaar.
De oorwarmers kun je maken met twee pompons en chenilledraad of wol. Meet hoe lang je draad moet
worden boven je potje. De draad moet van het ene oor naar het andere oor kunnen lopen. Knip dit op de
juiste lengte af afhankelijk van de grootte van je potje. Plak vervolgens met lijm je chenilledraad vast aan
je pompons. Nu heb je oorwarmers.
Als je potje droog is kun je met de overige acrylverf je potje verder versieren. Vergeet niet de ogen, neus
en mond te verven. Je kunt in plaats van verf ook wiebeloogjes opplakken.
Als je geen muts hebt gemaakt, kun je door het gat van het potje een touw of lint doen, om hem op te
hangen. Dit doe je zo: trek je lint of touw van onder naar boven door het gat van je potje, steek
vervolgens het lint of touw terug, zodat je een lus krijgt. Maak aan de binnenkant van je potje een knoop
zodat je lus blijft hangen aan je knoop. Nu kun je je sneeuwpop ook ophangen.

Hoe maak je een sneeuwpop?
https://www.youtube.com/watch?v=4VLidiJJKWc

Variatietips
Natuurlijk kun je naast een sneeuwpop ook allemaal andere dingen maken van een terracotta potje. Voor
de kerstperiode is een kerstengel heel erg leuk. Dit maak je precies hetzelfde. Let er dan wel op dat je
misschien andere kleuren verf nodig hebt en chenilledraad voor een aureool. Zie ook dit YouTube �lmpje
voor het maken van een engel: https://www.youtube.com/watch?v=TEjKRzMZdPg
Voor het thema 'van Noordpool tot Zuidpool' kun je van deze leuke potjes een ijsbeer of pinguïn maken!
Helemaal tof is het, als je op je pinguïnpotje een zwart bord kun plakken, zodat je dit kan gebruiken als
schaal. Zie de foto hieronder.

Nog meer leuke ideeën met een terraco�a potje!
Wat kun je a�emaal nog meer maken van een terraco�a potje?

https://www.youtube.com/watch?v=3Ss6MIWjU9I
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Kerstbomenbrai�e
Kerstbomen leren herkennen door de schors te 'lezen'
Zoek de juiste boom door met je handen de schors te ontdekken! Heb jij de
goede kerstboom gevonden?

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische

ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Natuur
Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,

Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
blinddoek(en) of theedoeken
bomen
optioneel: kerstmutsen

Wat gaan we doen?
We verdiepen ons in de wereld van de naaldbomen. Nadat we geleerd hebben hoe de verschillende
naaldbomen eruit zien en hoe ze heten, gaan we op onderzoek. Welke naaldbomen kunnen we allemaal in de
omgeving van onze BSO ontdekken? Wanneer je een aantal (naald)bomen bij elkaar in de buurt kunt vinden,
kun je het spel kerstbomenbraille spelen. Wanneer er een bos is in de omgeving, is dit natuurlijk ideaal.

Braille is eigenlijk een soort alfabet voor mensen die blind zijn. De letters zijn zo in het papier gedrukt dat er
kleine verhogingen voelbaar zijn. Die kunnen dan 'gelezen' worden door de vingertoppen. De kinderen
onderzoeken geblinddoekt een boom en proberen deze vervolgens zonder blinddoek terug te vinden. Ze
proberen de schors als het ware te 'lezen' en vervolgens de juiste boom terug te vinden. We gaan dus een
boom leren herkennen door ons vijfde zintuig, onze huid, te gebruiken.

brailleschrift Een boom 'lezen' aan de schors

 



 

Verschi�en in naaldbomen
Naaldbomen zijn mooie bomen, die meestal het hele jaar door groen zijn. Ze worden vaak geassocieerd met
Kerstmis. We zingen dan ook massaal 'Oh dennenboom', terwijl de meesten van ons geen den, maar een spar
in huis hebben staan. Grappig he?

Weten jullie het verschil tussen een den en een spar? Daar is een makkelijk ezelsbruggetje voor:

Spar begint met de letter 'S'. Net als Solo. De naalden zitten solo (1 voor 1) aan de tak.
Den begint met een 'D' van Duo. Deze naalden zitten in duo's (2 aan 2) aan de tak.
Lariks begint met de 'L' van Legio (veel). De naalden van de lariks hangen in trosjes aan de tak.

Tip: bekijk ook het onderstaande �lmpje eens over de verschillen in naaldbomen.

Links: Spar / Midden: Den / Rechts: Lariks

Wat is het verschil tussen een den en een spar?
https://www.youtube.com/watch?v=lMKJPUN6ZFg

We spelen kerstbomenbrai�e!
Vraag de kinderen wat ze allemaal weten over kerstbomen. Leg ze uit wat de verschillen in naaldbomen
zijn en bekijk eventueel het �lmpje. Vraag de kinderen of zij weten wat braille is en praat er samen over.
Vertel daarna dat we kerstbomenbraille gaan doen.
Ga op zoek naar een groepje naaldbomen waarbij je dit spel kunt spelen. Let er op dat het wel een
veilige omgeving is. Heb je geen naaldbomen in de buurt? Zoek dan een groepje andere bomen op.
Verdeel de kinderen in drie- of viertallen.
Eén van de kinderen uit het groepje krijgt een blinddoek (of theedoek) om en een kerstmuts op. Wanneer
het kind geblinddoekt is, wordt hij/zij door de andere kinderen naar een naaldboom gebracht en mag
hij/zij de schors ontdekken en bevoelen met de handen. Stel hierbij eventueel wat vragen: Hoe voelt de
stam? Kun je je handen om de boom heenslaan? Zijn er takken waar je bij kunt? Voel je nog andere
plantjes op de boom? Hoe voelt de grond aan rondom de boom?
Het geblinddoekte kind wordt daarna door de andere kinderen uit het groepje teruggebracht naar het
startpunt. Neem hierbij eventueel een omweg om het nóg moeilijker te maken.
De blinddoek mag af. Weet het kind de juiste boom terug te vinden? Daarna is een ander kind uit het
groepje aan de beurt.
Na a�oop van de activiteit ga je met elkaar in gesprek. Wat was makkelijk? Hoe konden ze de boom
terugvinden? Waaraan konden ze de boom vooral herkennen?

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMKJPUN6ZFg


 

Wist je dat?
Leuke weetjes!

De biggetjes (frislingen) van wilde zwijnen horizontale strepen hebben? Dit noemen ze ook wel een
zwijnenpyjama. Deze strepen zijn voor de camou�age van de jonge biggen die onder de (naald)bomen
leven. Als de zon door de bomen schijnt, zie je de biggen dan bijna niet. De strepen verdwijnen na drie
tot vijf maanden. Toch handig, die natuur!
Er ongeveer 80 miljoen kerstbomen per jaar worden gegroeid op kwekerijen in Europa? Waarvan de
meeste in Duitsland?
De mensen in een kwekerij voor kerstbomen 11 maanden aan het werk zijn om deze te kweken en te
verzorgen?
Er na de Kerst veel bomen naar dierentuinen gaan omdat olifanten en bijvoorbeeld leeuwen ook heel
veel van kerstbomen houden?

Tips en variaties
Speel het spel in teams, waarbij je punten kunt verdienen voor elke juist geraden boom.
Maak het spel makkelijker door kerstversiering in de bomen te hangen op voelhoogte. Dit maakt de
boom makkelijker te herkennen.
Maak het spel moeilijker door een timer te zetten (bijvoorbeeld 30 seconden) hoelang het kind de tijd
heeft om de boom te bevoelen.
Teken de structuur van de schors over en vind zo de juiste boom.
https://online.doenkids.nl/activities/2165
Speel het boomschorsspel en leer tijdens dit spel nog meer bomen herkennen aan hun schors.
https://online.doenkids.nl/activities/1306

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/2165
https://online.doenkids.nl/activities/preview/1306


 

Smeltende sneeuwpop
Maak een sneeuwpop van een stuk sneeuwtapijt en laat het zogenaamd
smelten door het rietje naar beneden te halen
We laten onze zelfgemaakte sneeuwpop zogenaamd smelten door het rietje naar
beneden te halen. Klinkt een beetje warrig he? Maar het is echt heel erg COOL.

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 30 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Creatief
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

papieren bordje
(blauwe en witte) verf
kwasten
sjablonen uit de bijlage
viltstiften
zwarte stift
een stukje sneeuwtapijt/sneeuwdeken,

waar je de sjablonen op kunt overtrekken
stevig (papieren) rietje
schaar
stevige(!) lijm
wattenstaafje

Wat heb je nodig?
Voor één smeltende sneeuwpop heb je het volgende nodig

Wat gaan we doen?
We veranderen een papieren bordje in een winters landschap en maken een sneeuwpop van vilt die hier op
past. Door een rietje achter de sneeuwpop te plakken en deze sneeuwpop vervolgens door het gat van het
papieren bordje te halen, lijkt het alsof de sneeuwpop in het sneeuwlandschap staat. Als je het rietje naar
beneden trekt lijkt de sneeuwpop te smelten!

Tip vooraf
Zorg ervoor dat je sterke lijm gebruikt en dat je het stukje sneeuwtapijt/sneeuwdeken niet zomaar vervangt
door ander materiaal. Als het materiaal te dik of te stug is 'smelt' de sneeuwpop namelijk niet. Je zou er nog
voor kunnen kiezen om het sneeuwtapijt te vervangen door een stukje stof (katoen bijvoorbeeld).
Hieronder wordt beschreven hoe je de sneeuwpop kunt maken met behulp van het template uit de bijlage. De
kinderen mogen natuurlijk ook hun eigen sneeuwpop ontwerpen.

Voorbereiding
Verzamel alle materialen. Vaak heeft bijvoorbeeld de Action rond de herfstperiode al kerstdecoratie
liggen. Je kunt daar dan bijvoorbeeld voordelig een rol sneeuwtapijt halen.
Print de sjablonen uit de bijlage uit. Per kind heb je één pagina nodig (iedere pagina is één sneeuwpop).
Bekijk of je de kleine of de grote variant wilt maken. Dit ligt aan het formaat van het papier bordje.
Bekijk het �lmpje om alvast te zien hoe het knutselen in zijn werk gaat en hoe je de sneeuwpop laat
'smelten'.
Maak eventueel een voorbeeld voor de kinderen, zodat zij kunnen zien wat de bedoeling is.

Kijktip!
Bekijk dit �lmpje om te zien wat de bedoeling is

https://youtu.be/bNaCZ5HdDPY

 

https://youtu.be/bNaCZ5HdDPY


 

Aan de slag!
Laat het �lmpje en eventueel jouw eigen voorbeeld aan de kinderen zien, zodat ze kunnen zien hoe het in
zijn werk gaat.
Begin daarna met het verven van het papieren bordje. Verf hier een winters landschap op, waar de
sneeuwpop straks in komt te staan. Maak bijvoorbeeld een wit pak sneeuw en een blauwe lucht, waar je
sneeuw in laat 'dwarrelen'. De sneeuw kun je gemakkelijk maken door te stempelen met een
wattenstaafje. Als je klaar bent met verven leg je het bordje even opzij, zodat het kan drogen.
Nu is het tijd om de sneeuwpop te gaan maken. Gebruik hier de bijlage voor. Kleur de neus, hoed, armen
en sjaal in en knip hierna alles uit. Tip: Je hoeft de ogen niet per se uit te knippen. Dit is namelijk best een
priegelwerkje. Je kunt ze straks ook gemakkelijk tekenen met zwarte stift.

Trek de contouren van de sneeuwpop (a) en het strookje (b) over op het stukje sneeuwtapijt en knip dit
uit. Plak vervolgens de armen, sjaal, neus, knopen en ogen van papier op de sneeuwpop. Zorg ervoor dat
je hier stevige lijm voor gebruikt, anders plakt het niet goed.
Aan de achterkant van de sneeuwpop plak je het witte strookje vilt. Het dient als een lus waar het rietje
straks doorheen gestoken wordt. Zorg ervoor dat er ruimte overblijft om het rietje door te steken, maar
maak het niet te ruim (zie foto en �lmpje).
Steek het rietje nu door de lus heen en plak het bovenste gedeelte van het rietje vast aan de achterkant
van het hoofd van de sneeuwpop. Als je zeker wilt weten dat het rietje goed blijft zitten kun je het
middelste gedeelte van het rietje ook nog vastplakken aan de sneeuwpop. Laat de lijm even drogen,
voordat je doorgaat met de volgende stap.

 



 

Kijk nu of het geverfde bordje droog is. Zodra het bordje droog is kun je het bordje aan de onderkant iets
inknippen, zodat er een kleine gleuf ontstaat (zie foto en �lmpje). Als kinderen dit lastig vinden kunnen zij
hier bij geholpen worden.
Is de lijm goed opgedroogd? Steek dan het rietje met de sneeuwpop via de voorkant door de gleuf heen
en plak de onderkant van de sneeuwpop vast aan het papieren bordje. Tip: Plak de sneeuwpop vlak
onder de gleuf op. Dan 'smelt' hij straks beter.
Geef de sneeuwpop eventueel nog een mooie glimlach met (zwarte) stift en oogjes (als je de bijlage hier
niet voor gebruikt) en het smelten kan beginnen! Trek het rietje langzaam naar beneden en beweeg hem
heen en weer om de sneeuwpop te laten smelten. 'Cool' toch?!

Variaties
Doe je dit met oudere kinderen, of met kinderen die wel houden van extra uitdaging? Laat hen dan zelf
een sneeuwpop ontwerpen! Je hebt de bijlage dan niet meer nodig.
Maak hier een leuke (kerst)kaart van! Schrijf een berichtje op de achterkant en verras iemand anders
ermee!
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Bouw een iglo
Bouw een iglo met suikerklontjes
Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Iglo's worden nu alleen nog
gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij bouwen er eentje van suikerklontjes.

Duur : 60 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,

Motorische ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Creatief, Ontdekken, techniek en proefjes
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

1 doos suikerklontjes per iglo
Stevige ondergrond
Bord als omtrekcirkel
Potlood

Poedersuiker
Eventueel een zeef
Eventueel een vijl
Eventueel een wc-rolletje
Eventueel aluminiumfolie

Wat heb je nodig?

Wat is een iglo?
Een iglo is een hut die is opgetrokken van sneeuwblokken. Het woord betekent huis in het inuktitut, de taal van
de Inuit.

Hoewel sneeuw op het eerste gezicht misschien geen goede keuze lijkt om een onderkomen te bouwen (te
zacht of te koud), heeft het toch grote voordelen. Sneeuw is in het woongebied van de Inuit ruim voorhanden.
Bovendien kunnen de nadelen worden opgevangen. Door de blokken spiraalsgewijs te stapelen, ontstaat een
zeer stevig bouwsel. Bovendien is sneeuw een slechte warmtegeleider, zodat warmte goed kan worden
vastgehouden. Hierdoor kan een iglo verrassend warm zijn van binnen.

De iglo bestaat uit een koepel, het woonverblijf, en een tunnel, die toegang tot het verblijf verschaft en tegelijk
als opslagplaats fungeert. Een raam kan worden gevormd door een ijsschots. Essentieel is een ventilatiegat
om te voorkomen dat de bewoners stikken. Vaak ligt de ingang bovendien lager dan de slaapruimte, zodat
koude lucht in de lagere delen van de iglo blijft hangen. Een lamp zorgt voor de verwarming en verlichting. Als
de iglo gebouwd is, houdt men enige tijd de brander dicht bij het plafond, dat hierdoor deels smelt, waardoor
het water langs de muren naar beneden loopt en die nat worden. Dan wordt deur opengetrokken zodat het
water door de plotse kou snel bevriest. Zo ontstaat een ijslaag die de stevigheid van de iglo bevordert en
voorkomt dat de iglo van binnenuit smelt.

Bepaalde eskimostammen, in het bijzonder de stammen die rond de Straat Davis wonen, behangen de
binnenkant van de iglo met dierenhuiden, waardoor de temperatuur in de iglo kan oplopen van ± 2 °C tot 10 à
20 °C, of warmer.

Variaties met andere materialen
Je kunt ook een styrofoam bal nemen, deze doormidden zagen en beplakken met suikerklontjes. Wel
minder uitdagend maar als je decoratie belangrijker vindt dan het bouwen op zich, dan geeft dat wel
een mooier en ronder resultaat.
Je kunt ook bierviltjes als basis gebruiken. Je krijgt dan hele kleine mini-iglo's.

 



 

Let op voordat je met deze activiteit begint!
In deze activiteit gebruik je suikerklontjes als bouwstenen. Niet iedereen kan het waarderen wanneer iets dat
eigenlijk als voedsel dient, nu als bouwmateriaal wordt gebruikt. Dit kan gezien worden als "spelen met eten".
Probeer daarom voor jezelf een goede afweging te maken of dit bij jullie activiteitenbeleid past.

Hoe maak je een iglo?
1. Maak van poedersuiker en een paar druppels water een papje, hier kun je de suikerklontjes mee

vastplakken.
2. Neem een stevig stuk karton als ondergrond. Eventueel kun je dit omwikkelen met aluminiumfolie of je

kunt deze verven in een kleur naar keuze. Leg nu een bord omgekeerd op het karton en trek de cirkel over
op het karton. Deze cirkel vormt je basis.
3. Begin met het lijmen (gebruik ruim van het lijmmengsel) van de ondergrond en stapel met lijm de

suikerklontjes op elkaar. Je kunt eventueel met een vijl de blokjes wat bijschaven zodat je ze wat beter
passend kunt krijgen.
4. Voor de ingang kun je gewoon een ruimte open laten of er een soort poort tegenaan plakken. Wat ook

kan: knip een wc-rolletje doormidden en leg deze omgekeerd als een soort buis tegen de iglo aan en
beplak deze met suikerklontjes.
5. Bestrooi als je klaar bent de iglo met poedersuiker of versier je kartonnen ondergrond bijvoorbeeld met

watten of je kunt de ondergrond met lijm insmeren en met poedersuiker bestrooien.

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=uR6D1coRkEk

Tip
Gebruiken jullie liever geen suikerklontjes voor deze activiteit, dan is het gebruiken van speelmaïs eventueel
een goed alternatief. Laat de kinderen de stukjes speelmaïs eventueel in goede vierkantjes knippen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uR6D1coRkEk


 

Eetbare pinguïns
Verschi�ende manieren om eetbare pinguïns te maken
Pinguïns zijn hele grappige waggelende dieren. Maar wist je ook dat je zelf
pinguïns kunt maken die je op kunt eten? We gaan er mee aan de slag!

Duur : 30 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Eten en drinken
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

3 bananen
oranje M&M's
1/2 kopje pure chocolade
1/4 kopje witte chocolade
12 chocoladestukjes

6 ijsstokjess
Pan of bak 
Mes 
Vriezer
Optioneel: magnetron
Optioneel: pannetje, bakje en fornuis (au-bain
marie)

Wat heb je nodig voor "bananenpinguïns"?
Voor zes bananenpinguïns heb je het volgende nodig:

Wat gaan we doen?
Laat eerst de pure chocolade smelten in de magnetron. Heb je geen magnetron dan kun je het smelten door
water in een pannetje te laten koken en dan de chocolade in een klein pannetje of bak erboven laten smelten.
Snijd nu 10 oranje M&M's doormidden. 

Smelt vervolgens de witte chocolade in de magnetron of net als de pure chocolade in een pannetje. 

Snijd de bananen doormidden en doop ze met de ronde kant diagonaal in de pure chocolade, zodat het puntje
en de achterzijde bedekt zijn. 

Gebruik één halve M&M voor de neus en twee helften voor de voetjes. 

Maak met behulp van twee druppels witte chocolade en twee chocoladestukjes de ogen.

Doe de bananen 20 minuten in de vriezer, steek er een ijsstokje in en genieten maar!

 



 

Tip:
Je kunt ook eetbare (suiker)oogjes gebruiken in plaats van chocolade.

Bron:
http://www.heerlijkerwijs.nl/bananenpinguins/

wortel
mozzarellabolletjes
olijven
saté prikkers

mes
plankje

Wat heb je nodig voor "gezonde pinguïns van groenten en mozzare�a"?

Wat gaan we doen?
Een hele transformatie: mozzarellabolletjes, olijven en wortels vormen samen super schattige eetbare
pinguïns. Dit moet je proberen!

Je hebt één mozzarellabolletje, één olijf, een schijfje wortel en één satéprikker nodig per pinguïn.

Aan de slag!
Snijd de olijven doormidden en haal de pit er uit. Snij plakjes van de wortel. En haal uit die plakjes een
driehoekje, zodat je twee voetjes hebt.

Pak een mozzarellabolletje en doe aan elke kant een halve olijf. Leg de voetjes naast elkaar en leg het lijfje op
de voeten.

Pak een olijf en druk een driehoekje van wortel in de olijf. Pak een satéprikker en doe die door het hoofdje. Prik
deze in de mozzarella. Klaar!

 

http://www.heerlijkerwijs.nl/bananenpinguins/


 

Bron:
http://homecookinginmontana.blogspot.nl/2009/01/olive-penguin-appetizers.html

 

http://homecookinginmontana.blogspot.nl/2009/01/olive-penguin-appetizers.html


 

Miniatuur-natuurpaadje
Een zoektocht en een kleine tentoonste�ing met materialen uit de natuur
Kijk goed om je heen en zoek verschillende schatten uit de natuur voor je eigen
miniatuur-natuurpaadje!

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 10 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Natuur
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
10 cocktailprikkers (per kind of per groepje)
wol of touw
meetlint
scharen
lijm
bijlage met vlaggetjes (1 per kind of per groepje)
optioneel: bijlage met inspiratietips
optioneel: kleurpotloden
optioneel: bijlage met inspiratietips voor de zoektocht

Wat gaan we doen?
We gaan de natuur van dichtbij ontdekken en maken een miniatuur-natuurpaadjes. We doen een zoektocht en
maken een tentoonstelling.

Bij de zoektocht is het de bedoeling dat de kinderen in groepjes of individueel vlaggetjes in de grond prikken
bij mooie plekken of bijzondere materialen in de natuur. De andere groep of een ander kind, mag daarna de
vlaggetjes (op volgorde) zoeken en de plekken bekijken. We maken dus een wandeling voor elkaar en raken zo
meer bewust van de mooie omgeving en details in de natuur.

Bij de tentoonstelling maken we een paadje met touw of wol en prikken daar de 10 vlaggetjes in. Vervolgens
gaan we op zoek naar de allermooiste stenen, vruchten, takjes of bladeren die we bij elk vlaggetje kunnen
leggen. Daarna bezoeken we elkaars miniatuur-natuurpaadje. Elk kind/groepje mag natuurlijk ook uitleg geven
over zijn of haar natuurpaadje!

Je kunt 1 van de 2 activiteiten doen of beiden. Beide activiteiten kun je individueel uitvoeren, in groepjes of in
tweetallen.

Voorbereidingen
Lees de activiteit goed door.
Bedenk van tevoren waar je de activiteit(en) wilt gaan uitvoeren.
Print de bijlage met de vlaggetjes en kopieer deze naar het aantal groepjes dat je wilt maken. Gaan de
kinderen de activiteit individueel doen? Kopieer dan voor elk kind een blad met vlaggetjes.
Leg de overige materialen klaar.

 



 

Miniatuur-natuurpaadje-zoektocht
Verdeel de kinderen eventueel in tweetallen of groepjes.
Elk groepje (of ieder kind) krijgt een blad met de vlaggetjes daarop en 10 cocktailprikkers.
Optioneel: kleur de vlaggetjes in je eigen teamkleuren.
Knip de vlaggetjes uit, vouw ze dubbel en plak ze met lijm om een cocktailprikker, totdat je 10 vlaggetjes
hebt.
Ga nu naar buiten en maak een mooie (mini)wandeling. Onderweg prik je de vlaggetjes in de grond bij
bijzondere plekken of materialen die je tegenkomt. Denk hierbij aan speciale bomen, stenen,
paddenstoelen en bloemen. Inspiratie hiervoor vind je in de inspiratietips in de bijlage.
Zijn alle groepjes klaar? Bewandel nu elkaars miniatuur-natuurpaadje en verwonder je over de natuur om
je heen! Ruim je alles daarna weer op?

Miniatuur-natuurpaadje-tentoonste�ing
Verdeel de kinderen eventueel in tweetallen of groepjes.
Elk groepje (of ieder kind) krijgt een blad met de vlaggetjes daarop en 10 cocktailprikkers.
Optioneel: kleur de vlaggetjes in je eigen teamkleuren.
Knip de vlaggetjes uit, vouw ze dubbel en plak ze met lijm om een cocktailprikker, totdat je 10 vlaggetjes
hebt.
Meet met een meetlint ongeveer 1,5 meter af van de bol touw of wol. Knip het touw af.
Ga nu naar buiten en leg het touw op een mooie plek in de natuur, helemaal perfect voor jouw miniatuur-
natuurpaadje-tentoonstelling. Je kunt het aan de jongere kinderen uitleggen als een wandeling voor
kaboutertjes of elfjes.
Leg het touw neer met her en der een bochtje of een kronkeling. Het lijkt al bijna een echte wandeling!
Prik nu de 10 prikkers langs de wandelroute (het touw).
Zoek en verzamel 10 bijzondere schatten uit de natuur die langs jouw route mogen schitteren. Vertel de
kinderen goed dat ze niets los mogen trekken uit de natuur en geen paddenstoelen mogen plukken. Leg
de 10 schatten bij de 10 vlaggetjes.
Zijn alle groepjes klaar? Bewandel nu elkaars miniatuur-natuurpaadje en verwonder je over de natuur om
je heen! Misschien kan zelfs iemand uit het groepje wel wat meer vertellen over de bijzondere materialen
langs de route. Ruimen jullie alles weer op na a�oop?

 



 

 



www.doenkids.nl

Miniatuur-natuurpaadje
vlaggetjes

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10



www.doenkids.nl

Miniatuur-natuurpaadje
inspiratietips

Een mooie kastanje

Een gevallen eikel

Een gevonden veer

Een bloem in bloei

Dennenappels

Een mini-boompje

Groeiende vruchten

Een geheim holletje

Paddenstoelen



 

Ontdek het noorderlicht!
Maak het noorderlicht na met een lichtbak of glow-in-the-dark sticks en
drink�essen
Het noorderlicht is een bijzonder spektakel, dat in Nederland helaas niet te zien
is. Dus maken we het maar zelf. Doe je mee?

Duur : 45 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We proberen op verschillende manieren het noorderlicht na te maken. De 4-7 jarigen ontdekken het
noorderlicht met hulp van een lichtbox. Terwijl de 8+ kinderen het noorderlicht ontdekken met een technisch
experiment.

Wat is het noorderlicht?
Het noorderlicht wordt ook wel het poollicht genoemd. Het is namelijk op de Noordpool en de Zuidpool te zien.
Wanneer je het poollicht kunt zien, lijkt het net of de donkere lucht in allerlei verschillende kleuren licht geeft.
En dit licht beweegt ook nog in allerlei verschillende vormen. Meestal is het poollicht groen met geel. Maar het
kan ook roze met rood zijn. De kleuren zijn alleen goed te zien als er geen wolken zijn en het helemaal donker is
buiten.

Kijktips! Het noorderlicht
https://youtu.be/FcfWsj9OnsI
https://www.youtube.com/watch?v=YN20KmEL5_c

sterke zaklamp
plastic opbergbox met deksel
gekleurd crêpepapier
glazen schaaltjes met water

voedingskleurstof
optioneel: donkere stof of vuilniszakken

Wat heb je nodig voor het noorderlicht met een lichtbak?

Voorbereidingen
Zoek een grote, niet te hoge opbergbox met een glad deksel. Leg op de bodem van de bak wit papier
en leg een �inke zaklamp in de bak. Doe vervolgens de deksel op de bak.
Verduister de ramen. Plak eventueel de ramen af met donkere stof of vuilniszakken om zo de BSO-
ruimte nog donkerder te maken.

Het experiment
Zet de lamp in de lichtbak aan en doe het licht in de BSO-ruimte uit.
Laat de kinderen verschillende kleuren crêpepapier in stukjes scheuren. Wanneer ze deze stukjes
crêpepapier op de lichtbak leggen verschijnt er op het plafond een bijzonder licht.
Zet ook eens wat glazen schaaltjes met water op de lichtbak. Doe een paar druppeltjes
voedingskleurstof bij het water om het e�ect te vergroten. Schud de schaaltjes af en toe heen en weer
om een bewegend e�ect op het plafond te creëren.

 

https://youtu.be/FcfWsj9OnsI
https://www.youtube.com/watch?v=YN20KmEL5_c


 

Noorderlicht met een lichtbox
https://www.youtube.com/watch?v=gyNPydjMgO8

2 plastic 1,5 liter �essen met dop
boormachine
8 mm boortje
sterke zaklamp
water
schaar
voedingskleurstof
2 cm pvc-pijp met doorsnede van 2,5 cm

lijmpistool
wegwerphandschoenen (2 per kind)
wegwerptafelkleed of afdekzeil
verfschorten (1 per kind)
optioneel: 2 eetlepels glow-in-the-dark poeder
(verkrijgbaar bij Gamma)

Wat heb je nodig voor het 8+ noorderlicht in een �es?
Per noorderlicht

Voorbereidingen
Lees de activiteit goed door en probeer het experiment eventueel uit.
Dek de tafel af met een wegwerptafelkleed of afdekzeil.
Verduister de ramen. Plak eventueel de ramen af met donkere stof of vuilniszakken om zo de BSO-
ruimte nog donkerder te maken.

Het experiment
Vul 1 van de �essen voor 3/4 met water.
Voeg hier nu voedingskleurstof en/of glow-in-the-dark poeder aan toe en roer dit goed door.
Draai de dop op de �es en lijm met het lijmpistool het stukje pvc-pijp om de zijkant van de dop heen.
Zorg dat er voldoende lijm aan de zijkant zit, waardoor er geen water meer langs kan lekken. Let op de
veiligheid bij gebruik van het lijmpistool. De lijm en het pistool worden warm.
Vul nu de vastgelijmde dop met een extra laagje lijm. Plak de andere �es, zonder water, met dop eerst
op de dop van de andere �es. Laat dit een paar minuten staan, zodat de lijm kan drogen.

Smeer lijm aan de
zijkant van de dop

Zet het stuk pvc-pijp
over de dop

Doe lijm op de dop Druk de tweede �es
er bovenop

Draai de doppen nu van beide �essen af. Controleer of beide doppen goed in het stukje pvc-pijp blijven
zitten.
Boor nu met de boormachine een klein gaatje door beide doppen. Let hierbij goed op de veiligheid.
Draai nu eerst de doppen weer op de �es met water en draai vervolgens de andere �es in de eigen dop.
Zorg ervoor dat de doppen goed dichtgedraaid zijn.
Doe vervolgens het licht in de BSO-ruimte uit.
Keer de �essen met een draaibeweging om, zodat het water ronddraait in de bovenste �es.
Beweeg een zaklamp langs de zijkant van de �es om het e�ect van het noorderlicht nog beter te kunnen
zien.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyNPydjMgO8


 

Boor een gat door
beide doppen heen

Resultaat na het
boren

Keer de volle �es
met een draaiende

beweging naar
boven

Beweeg een zaklamp
langs de �es voor het

poollicht e�ect

Noorderlicht in een �es
https://www.youtube.com/watch?v=TzvCg1tH7IY

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzvCg1tH7IY


 

Papieren pooldieren
We maken verschi�ende pooldieren met behulp van tijdschri�en en kranten
Heb jij nog oude tijdschriften of kranten liggen? Neem ze mee! We maken hier
pooldieren van. Wat maak jij? Een ijsbeer of misschien een sneeuwuil?

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 10 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar
Soort activiteit : Creatief
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

tijdschriften en/of oude kranten
gekleurd papier (voor kleine details en om de
dieren op te plakken)
lijm

schaar
optioneel: sjablonen uit de bijlage (de poolhaas,
de ijsbeer)
optioneel: materiaal om het dier mee te versieren
(plakoogjes, watten, glitters, stiften)

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Door oude tijdschriften en gelezen kranten in verschillende vormen te knippen geven wij ze een tweede leven!
We maken er namelijk pooldieren van. Kinderen kunnen zelf kiezen wat zij graag zouden willen maken.
Uiteraard kun je hen ook (twee) keuzes geven. Pas het gerust aan aan de doelgroep waar je dit mee doet. Het
ene dier is makkelijker te maken dan het andere dier.

Tip: Als je het makkelijker vindt kun je de sjablonen uit de bijlage gebruiken om de ijsbeer en de poolhaas te
maken. Print ze, knip ze uit en trek ze over op het krantenpapier! Op die manier kun je gemakkelijk de basis
voor de dieren maken. Handig voor de jongere kinderen!

Kijktips
https://www.youtube.com/watch?v=9YlfQ9HJ4Zw
https://www.youtube.com/watch?v=9ObbX6LiyzQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YlfQ9HJ4Zw
https://www.youtube.com/watch?v=9ObbX6LiyzQ


 

Voorbereiding
Begin vroegtijdig met het verzamelen van oude kranten en tijdschriften. Vraag ouders eventueel om mee
te sparen.
Leg al het materiaal klaar, zodat de kinderen gemakkelijk zelf de keuze kunnen maken welk materiaal zij
willen gebruiken. Dit inspireert! Voor dieren zoals de sneeuwuil of de poolvos zijn gekleurde ogen erg
gaaf (gekleurd papier). En ijsberen worden nog een stukje spannender als hun ogen kunnen 'wiebelen'
(plakogen). Watjes kunnen als sneeuw dienen.
Als je de poolhaas of de ijsbeer wilt maken kun je de sjablonen uit de bijlage uitprinten. Deze kunnen de
kinderen overtrekken op het krantenpapier.

Introductie
Praat met de kinderen over de verschillende pooldieren: welke dieren leven er op de Noordpool? En
welke dieren leven er op de Zuidpool? Gebruik eventueel de onderstaande informatie en �lmpjes.
Laat een aantal dieren aan hen zien en bespreek met hen welke dieren zij zouden willen maken. Welke
kenmerken hebben deze dieren? Waar moet je op letten? Wat zorgt ervoor dat het dier er uitziet zoals
het er uit ziet? Heeft het grote oren, of juist kleine? Is de kop rond of puntig? Enzovoorts.

Het verschil tussen dieren op de verschi�ende polen
Gebruik deze info en de video's hieronder tijdens de introductie
Het klimaat van de Noordpool en de Zuidpool lijkt op elkaar. Maar omdat ze zover uit elkaar liggen, komen er
toch heel andere dieren voor. IJsberen, poolvossen, muskusossen, rendieren, sneeuwhazen en lemmingen leven
alleen op en rond de Noordpool. Terwijl pinguïns en reuzenalbatrossen alleen bij de Zuidpool voorkomen.

De zeezoogdieren van beide polen lijken meer op elkaar. Sommige walvissoorten komen zelfs bij beide polen
voor.
Het enige dier dat op beide polen komt is de noordse stern (vogel). Deze trekkampioen broedt ’s zomers in het
Noordpoolgebied. Tegen de herfst vliegen de noordse sterns zeker 16.000 kilometer om in het Zuidpoolgebied
opnieuw van de zomer te pro�teren.

ijsbeer (Noordpool) pinguïns (Zuidpool) Noordse stern (beide polen)

Kijktips!
https://youtu.be/1Wp5L9dv3Hs
https://www.youtube.com/watch?v=aGIezVmFgjc

Aan de slag!
Laat de kinderen zelf kiezen welk dier zij willen maken, of geef hen keuzes. Hieronder zie je een aantal
voorbeelden die de kinderen ter inspiratie zouden kunnen gebruiken. Scheuren of knippen: de kinderen
kunnen zelf bepalen hoe zij hun pooldier willen maken.
Begin met de vormen van het dier en breng daarna de details aan. Je kunt bepaalde delen een kleur
geven met behulp van stift of door het te beplakken met gekleurd papier bijvoorbeeld. Extra versiering
zoals stukjes watten (sneeuw), wiebeloogjes en/of glitters (sneeuwkristallen) zijn ook erg leuk.
Plak de vormen van het dier op een gekleurd vel papier, zodat het extra opvalt.

 

https://youtu.be/1Wp5L9dv3Hs
https://www.youtube.com/watch?v=aGIezVmFgjc


 

Tips
Je hoeft de dieren niet per se uit te knippen; scheuren kan ook! Laat de kinderen bijvoorbeeld stukjes
papier scheuren en hier een dier mee maken (kijk maar eens naar de uil die je hieronder ziet).
Als je het makkelijker vindt kun je de sjablonen uit de bijlage gebruiken om de ijsbeer en de poolhaas te
maken. Print ze, knip ze uit en trek ze over op het krantenpapier! Op die manier kun je gemakkelijk de
basis voor de dieren maken.
Je kunt deze techniek natuurlijk bij veel verschillende thema's toepassen! Maak met Pasen bijvoorbeeld
een paashaas of met Kerst een kerstboom, kerstbal of rendier. Of laat de kinderen een fantasiedier of
monster maken!

Bronnen:
https://iheartcraftythings.com/newspaper-bunny-craft.html
https://iheartcraftythings.com/newspaper-polar-bear-craft.html

 

https://iheartcraftythings.com/newspaper-bunny-craft.html
https://iheartcraftythings.com/newspaper-polar-bear-craft.html
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Sneeuwpop smoothie
Een gezonde smoothie, in een beker wat versiert is als sneeuwpop
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We maken deze
smoothie namelijk van ananas, kokos en banaan en versieren zelf onze bekertjes.

Duur : 15 minuten
Voorbereidingstijd : 10 minuten
Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,

Motorische ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Eten en drinken
Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,

Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We maken een gezonde, winterse smoothie met onder andere kokosmelk, banaan en ananas. Door de
smoothie in bekertjes te gieten die we versieren als sneeuwpop, lijkt het alsof we de sneeuwpop leegdrinken.
Leuk toch?!

blender
snijplank(en)
(brood)mesjes
1,6 liter kokosmelk -
verkrijgbaar bij supermarkten
zoals Jumbo of AH
4 rijpe bananen
250 gram ananas (uit de
diepvries kan ook prima!)

optioneel: 3 a 4 eetlepels
vanille aroma - verkrijgbaar bij
supermarkten zoals Jumbo,
AH
8 doorzichtige bekertjes
(zwarte) stiften, ronde
stickertjes of papier
(oranje) restpapier
(rood) lint
schaar

lijm
optioneel: perforator
optioneel: (papieren) rietjes
optioneel: (suikervrije)
slagroom en cupcake
'strooisels'

Wat heb je nodig?
Voor 8 porties heb je het volgende nodig

Betrek de kinderen bij het proces
Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf de activiteit uitvoeren. Neem ze, waar mogelijk, mee naar de supermarkt.
Laat ze het recept lezen, de ingrediënten afwegen, de blender aanzetten, de bekertjes vullen, enzovoort. Zo
stimuleer je zowel de motorische ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling van het kind. Houd toezicht en
grijp alleen in waar nodig is. Het kind leert samen te werken en ontdekt hoe je een gezonde smoothie kan
maken.

Voorbereiding
Betrek de kinderen bij het doen van de boodschappen. Weten zij hoe de ingrediënten er uitzien en waar
ze liggen? Neem de boodschappenlijst mee en laat de oudere kinderen zelf alle hoeveelheden bij elkaar
optellen (Hoeveel blikken/pakken kokosmelk is 1,6 liter? Hoeveel pakjes bevroren ananas is 250 gram?)
Zorg voor voldoende materiaal, zodat iedereen zijn of haar steentje bij kan dragen bij het maken van de
smoothie. Verdeel de kinderen eventueel alvast in groepjes, zodat iedereen vaste taken heeft.
Tip: gebruik jullie eigen kleuren materialen, in de bovenstaande materiaallijst geven we tips. De
sneeuwpop mag natuurlijk ook groene ogen krijgen, of blauwe ogen: maak hem helemaal naar jullie
eigen wensen!

 



 

Aan de slag!
We beginnen met het versieren van de bekertjes. Geef ieder kind één beker en laat hen hier een
sneeuwpop van maken. Je kunt ervoor kiezen om de kinderen rondjes uit te laten knippen of rondjes van
een perforator te gebruiken en dit vast te lijmen. Ronde stickertjes werken ook prima, of het tekenen met
stift bijvoorbeeld. Met de rondjes kun je de ogen en de mond van de sneeuwpop maken. De neus kunnen
de kinderen ook tekenen met oranje stift of opplakken met papier. De sjaal van de sneeuwpop kan
worden gemaakt met lint. Bind deze om het bekertje heen en de sneeuwpop is warm aangekleed!

Is het bekertje versierd? Dan is het tijd om de smoothie te gaan maken! Snijd de banaan in stukjes en doe
deze in de blender. Doe hier vervolgens de stukjes ananas en de kokosmelk bij en mix het door elkaar.
Als jullie het lekker vinden kunnen jullie nog 3 a 4 eetlepels vanille aroma door de smoothie mixen. Dit
maakt het nog iets zoeter.
Klaar? Giet de smoothie voorzichtig in de sneeuwpopbekertjes en het genieten kan beginnen! Maak leuke
foto's in het winter thema. 

Tip: Wil je de sneeuwpop smoothie nog wat feestelijker maken? Spuit er dan een beetje slagroom bovenop! Je
kunt dit eventueel ook nog versieren met cupcake 'strooisels' bijvoorbeeld.

Bron:
https://windycitydinnerfairy.com/healthy-snowman-smoothies/

 

https://windycitydinnerfairy.com/healthy-snowman-smoothies/


 

IJsvissen
Experiment met ijsblokjes, zout en touw
Hoe kun je nu vissen als er overal ijs op het water ligt? Dan ga je ijsvissen! We
experimenteren er eens mee.

Duur : 30 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische

ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen

Wat gaan we doen?
We gaan met een experiment proberen ijsblokjes uit het water te vissen. De uitdaging hierbij? We doen dit niet
met onze handen, maar maken gebruik van zout en touw.

touw
ijsblokjeshouder (leuk met visvormpjes)
diepvries

water
schaar
grote glazen
optioneel: blauwe voedingskleurstof

Wat heb je nodig?

Wat is ijsvissen?
De naam verklapt eigenlijk al wat het is: vissen op het ijs. Of eigenlijk: vissen onder het ijs. Hierbij zit je zelf op
het ijs en hoop je de vissen te vangen die onder het ijs zwemmen. 
IJsvissen is erg populair in landen als Canada, Finland, Noorwegen en Zweden. Rondom de Noordpool is een
andere manier van vissen soms zelfs onmogelijk, want alle vissen zitten verstopt onder het ijs.

Om te kunnen ijsvissen wordt er eerst een gat in het ijs geboord. Wanneer iemand lang gaat vissen, wordt er
om het gat heen een tentje gezet. Zo beschermen de vissers zichzelf tegen de kou. Wanneer het gat klaar is,
wordt er een haakje aan de hengel gemaakt. Voordat dit haakje door het gat in het water gelaten wordt, moet
er natuurlijk nog aas aan gemaakt worden. Als de hengel eenmaal in het water ligt, is het wachten tot de
vissen bijten.

IJsvissen kan best gevaarlijk zijn. Zo kan het gebeuren dat de vissers denken dat het ijs dik genoeg is, terwijl
dat nog niet zo is. Ze kunnen dan door het ijs heen zakken. En wat dacht je van het lange wachten in de kou,
zonder goede verwarming? Gelukkig gaan wij ijsvissen vanuit een warme binnenruimte.

Hoe ziet ijsvissen eruit?
https://www.youtube.com/watch?v=wXO4WmZiTEk

Voorbereidingen
Dag van tevoren!
Vul de ijsblokjeshouder met water en zet deze in de vriezer. Zorg dat er voor ieder kind minstens 1 ijsblokje is.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXO4WmZiTEk


 

Tijd om te vissen!
Doe deze activiteit individueel of in groepen van maximaal 5 kinderen. Lees dan 'groep' in plaats van
'iedereen'.
Geef iedereen een glas. Daar kan iedereen 1 ijsblokje in doen. Heb je genoeg ijsblokjes, geef dan iedereen
maximaal 8 ijsblokjes om in het glas te doen. Daarna mogen de kinderen het glas vullen met water, tot alle
ijsblokjes onder water zijn. Voeg eventueel voedingskleurstof toe aan het water: het lijkt dan zo alsof er heuse
ijsschotsen in de zee drijven.

Laat de kinderen nu een stuk touw afknippen. Het hoeft geen heel lang stuk te zijn, ongeveer 20 centimeter is
voldoende. Bestrooi het touw met wat zout en laat dit ook bij een van de ijsblokjes doen. Laat het touw nu op
het ijsblokje leggen, waar net zout op is gestrooid.

Tijd om even te wachten. Na ongeveer 30 tot 60 seconden kan het kind het touw omhoog trekken. Als er
voldoende zout op het ijsblokje en het touw zat en er lang genoeg gewacht is, komt het ijsblokje mee omhoog.
Komt het ijsblokje nog niet omhoog? Probeer het dan nog eens, maar voeg wat extra zout aan het touw en
ijsblokje toe en/of wacht wat langer.

Het experiment
https://www.youtube.com/watch?v=YHOa7ErIyQE

Hoe kan dit?
Door zout bij ijs te doen smelt het ijs. Het zout zorgt er namelijk voor dat de samenstelling en de temperatuur
van het ijsblokje veranderd. Hierdoor smelt het ijs bij een lagere temperatuur. Omdat het water rondom de
ijsblokjes erg koud is, bevriest het water gelijk weer om het touw heen. Zo blijft het touw met een nieuw laagje
ijs aan het ijsblokje plakken. Dus het ijs smelt, gaat om het touw heen zitten en bevriest weer door het koude
water. Het touw 'plakt' dan aan het ijs vast.

De hoeveelheid zout die precies nodig is om dit experiment te laten slagen is niet altijd hetzelfde. Ook de
wachttijd kan per keer veranderen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de temperatuur van het water waarin
de ijsblokjes zitten.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHOa7ErIyQE


 

Krijt het poo�icht
Met behulp van oliepastel maken we het noordlicht op papier na
Hebben jullie wel eens van het poollicht gehoord? Of anders misschien van het
noorderlicht of het zuiderlicht? Het is prachtig! En wij maken het na. Doe je mee?

Duur : 45 minuten
Voorbereidingstijd : 5 minuten
Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Creatief
Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

wit papier, formaat naar keuze
oliepastelkrijtjes en/of wascokrijtjes
schaar

optioneel: geprinte bijlage

Wat heb je nodig?
Per tekening heb je het volgende nodig

Wat gaan we doen?
Door op het papier verschillende gekleurde vlakken te krijten maken we het poollicht na. De kinderen tekenen
de verschillende vlakken met oliepastelkrijt en/of wasco en kleuren deze in. Door elke keer een beetje ruimte
vrij te laten tussen de verschillende ingekleurde vlakken krijg je een prachtig e�ect! Zodra het papier helemaal
is ingekleurd kunnen de kinderen de dieren uit de bijlage op het papier plakken, zodat het lijkt alsof de dieren
door het poollicht heen lopen. Uiteraard zouden de kinderen ook zelf een pooldier kunnen tekenen.

Hieronder wordt uitleg gegeven over onder andere het ontstaan van het poollicht. Lees de informatie zelf door
en praat er met de kinderen over, afgestemd op hun leeftijd en interesse.

Maar eerst: wat is het poo�icht?
Het poollicht is een soort natuurlijke lichtshow, het komt voor in de natuur. Het licht is vaak groen of
groenachtig van kleur en lijkt door de lucht te dansen. Een lichtshow zonder lampen of 'special e�ects' dus!
Het wordt ook wel het noorderlicht (op de Noordpool) of het zuiderlicht (op de Zuidpool) genoemd. Hier komt
het namelijk het meeste voor.

 



 

Hoe ontstaat het poollicht?
Het poollicht ontstaat bij de zon. De zon bestaat uit vuur en magma (gesmolten gesteente) en is maar liefst 1
miljoen graden heet! Doordat de zon zo heet is, worden de deeltjes die hier rondzweven op de topsnelheid van
400 kilometer per seconde omhoog gelanceerd. Ze stromen als een soort zonnewind door het heelal heen.
Eigenlijk is deze zonnewind erg gevaarlijk. Het is zo heet, dat het in staat is om al het leven op aarde te kunnen
vernietigen. Maar gelukkig kan dit niet! De aarde heeft namelijk een beschermlaag om zich heen, ook wel een
magnetisch veld genoemd. Dit magnetische veld dient als een schild, wat bijna alle zonnewind tegenhoudt.

Soms komt er toch een beetje zonnewind door het magnetische veld heen. Het wordt dan, doordat het veld
magnetisch is, naar de Noord- en Zuidpool toegetrokken. Eigenlijk werkt dit dus hetzelfde als bij een kompas.
Deze is ook magnetisch en heeft ook een noord- en een zuidkant (onder en boven). Als de deeltjes van de
zonnewind bij elkaar komen op de Noord- of Zuidpool, botsen ze met de zuurstof en de stikstof wat in de lucht
zit. Bij deze botsing komen de schitterende kleuren van het poollicht tevoorschijn.

Waarom zie je het poollicht vooral op de Noord- en Zuidpool?
Dit komt door het magnetische veld om de aarde. Dit veld begint, zoals je op het eerste onderstaande plaatje
kunt zien, op de Zuidpool en eindigt het op de Noordpool. Hierdoor ontstaan er twee 'gaten' boven de beiden
polen. Door deze gaten kan de zonnewind wel bij de aarde komen waardoor het poollicht ontstaat.

Het magnetisch veld om de
aarde

De zonnewind die naar het
magnetisch veld van de aarde

schiet

Het resultaat! Het poollicht

Uitleg over het ontstaan van het poo�icht
https://www.youtube.com/watch?v=u4yjT3bbbQ0
https://www.youtube.com/watch?v=YN20KmEL5_c

Introductie
Praat met de kinderen over het poollicht: Kennen zij dit begrip? Hebben zij dit wel eens gezien? (internet,
boeken, in de natuur) Hoe ziet het er uit? Hoe zou dit ontstaan? Gebruik gerust de informatie die
hierboven staat en/of laat het de kinderen om de beurt voorlezen. Hier ontstaan vast veel vragen door!
Leuk om het eens met elkaar te bespreken.
Ook kunnen jullie de bovenstaande video's bekijken om het nog duidelijker uit te kunnen leggen en het
beter te begrijpen.
Praat ook met elkaar over de dieren die op de Noord- en Zuidpool leven: Wat weten zij hierover? Leven
pinguïns op de Noordpool of op de Zuidpool? En ijsberen? Door het hierover te hebben kunnen zij alvast
nadenken over het dier of de dieren die zij straks door hun poollicht willen laten lopen. Voorbeeld van
dieren op de noordpool: ijsbeer, walrus, sneeuwuil, poolvos, orka, husky, rendier. Voorbeeld van dieren op
de zuidpool: pinguïn, zeehond, walvis.

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4yjT3bbbQ0
https://www.youtube.com/watch?v=YN20KmEL5_c


 

Aan de slag!
Kies een kleur krijt uit waar je mee wilt beginnen en maak hiermee een golvende vorm in de linker
bovenhoek.
Pak hierna een andere kleur krijt en kleur daar een tweede vorm mee, welke onder de eerste komt. Zorg
ervoor dat deze tweede kleur de eerste kleur niet aanraakt! Laat er dus wat witruimte tussenzitten.

Ga hier telkens mee door, totdat het hele papier gevuld is met verschillende gekleurde vormen. Beslis
zelf hoe groot de vormen worden die je tekent. Tip: Als je het wat lastiger zou willen maken kun je er voor
kiezen om lange, golvende vormen aan de bovenkant te maken (wolken), wat kortere vormen in het
midden (bergen) en een aantal 'waterige' vormen onderaan (oceaan).
Knip nu een van de sjablonen uit de bijlage uit of teken zelf een pooldier, die je straks door het poollicht
laat lopen en knip deze uit.
Plak het dier aan de onderkant van het papier. En klaar is het poolschilderij!

Bronnen:
https://www.natuurfotogra�e.nl/soortbeschrijving/poollicht/

 

https://www.natuurfotografie.nl/soortbeschrijving/poollicht/
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Sneeuwba�en bakken
We maken een lekkere oudjaars-snack, wat lijkt op een slagroomsoes
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op
oudejaarsdag is het bakken van sneeuwballen. Mmmm zo lekker!

Duur : 60 minuten
Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling
Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar
Soort activiteit : Eten en drinken
Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,

Groep meer dan 10 kinderen

Uit de frituurpan of de oven?
Je kunt sneeuwballen op verschillende manieren maken: uit de frituurpan of de oven! Kies de manier die bij
jullie past en waar jullie de mogelijkheden voor hebben!

oven
100 gram bloem
75 gram ongezouten boter
150 ml water

snufje zout
3 eieren
pan
spatel

bakpapier
ijsbolschep
mes
bus slagroom
bus poedersuiker

Wat heb je nodig voor sneeuwba�en uit de oven?
Voor ongeveer 20 stuks heb je het volgende nodig

In de oven
Verwarm de oven voor op 210 ºC. Breng hierna het water met hierin de boter en een snufje zout in een
pan aan de kook. Haal dit, zodra het kookt, van het vuur en meng de bloem er met een spatel door tot er
een bal ontstaat.
Zet de pan weer op het vuur en verwarm het geheel al roerend tot er vet uit het deeg komt.
Haal de pan van het vuur en roer de eieren er stuk voor stuk door tot er een glad beslag ontstaat.
Leg een vel bakpapier op een bakplaat en maak met een ijsschep kleine bolletjes die je hier op legt.
Zorg dat de bolletjes genoeg uit elkaar liggen.
Bak de sneeuwballen in circa 20 minuten goudbruin. Haal ze hierna uit de oven en laat ze afkoelen.
Zijn de sneeuwballen afgekoeld? Snijd ze open, hol ze een beetje uit en vul ze met de slagroom! Bestrooi
ze daarna met poedersuiker en leg ze op een mooie schaal (of eet ze lekker op!).

 



 

frituurpan met daarin zonnebloemolie
zeef
beslagkom
4.5 dl water
100 gram boter
300 gram bloem
8 eieren

pan
lepel
ijsbolschep
schuimspaan
rol keukenpapier
mes
bus slagroom
bus poedersuiker

Wat heb je nodig voor sneeuwba�en uit de frituurpan?
Voor 30 stuks heb je het volgende nodig

Tips vooraf
Let op: dit luchtige soezendeeg zet heel erg uit! Het wordt zeker twee keer zo groot.
Omdat je een grote hoeveelheid maakt, is het handiger om dit in verschillende porties te bereiden.

Aan de slag!
In de frituurpan

Zeef de bloem boven een (beslag)kom en zet dit even opzij.
Breng hierna het water met de boter aan de kook. De boter moet volledig gesmolten zijn.
Strooi er, al roerend, de gezeefde bloem door en blijf goed roeren totdat het een mooie deegbal wordt
wat van de pan loslaat.
Druk het deeg plat met de achterkant van een lepel. Haal de pan hierna van het vuur en laat het 5
minuten afkoelen.
Voeg daarna één voor één de eieren toe. Let op; het volgende ei mag er pas in als de vorige in zijn
geheel is opgenomen!
Verhit vervolgens de frituurpan en laat met een ijsbolschep kleine balletjes deeg in de olie glijden.
Tips: Maak de olie niet te heet en doe maximaal 4 sneeuwballen per keer in de pan.
Zodra de sneeuwballen mooi goudbruin zijn haal je ze er met een schuimspaan uit en kun je ze uit laten
lekken in een vergiet. Je kunt dit vergiet op een dikke laag keukenpapier zetten om er voor te zorgen dat
je aanrecht schoon blijft.
Zijn de sneeuwballen afgekoeld? Snijd ze open, hol ze een beetje uit en vul ze met de slagroom! Bestrooi
ze daarna met poedersuiker en leg ze op een mooie schaal (of eet ze lekker op!).

 



 

Variatie
In plaats van kant- en klare slagroom kun je het ook zelf maken! Dit doe je heel gemakkelijk door 250 ml
ongeklopte slagroom met 30 gram suiker en 1 zakje slagroomversteviger door elkaar te kloppen. Zorg er dan
wel voor dat de slagroom, de kom en de gardes goed koud zijn! Hierdoor kun je het goed opkloppen.

https://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=151097
https://susansbaksalon.com/2016/01/14/sneeuwballen/
https://sallysbakingaddiction.com/choux-pastry/

 

https://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=151097
https://susansbaksalon.com/2016/01/14/sneeuwballen/
https://sallysbakingaddiction.com/choux-pastry/


 

Escaperoom Dr. Freeze
Los puzzels en raadsels op en vind het wachtwoord om te kunnen ontsnappen
Bevrijd jezelf uit de kamer van Dr. Freeze, een ijskoude boef die de ruimte wil
laten bevriezen... Via puzzels en slimme raadsels probeer je met je groepje
binnen een half uur de kamer te openen met de verborgen code...

Duur : 45 minuten
Voorbereidingstijd : 30 minuten
Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Doelgroep : 6-8 jaar
Soort activiteit : Spel
Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen,

Groep meer dan 10 kinderen

Kamer
Stoel
Pen
Schaar
Lijm
Plakband
Papier
Eierwekker of timer
Takkenbezem (zelf te maken)
Pot of kistje waar een cijferslot aan kan
Cijferslot
Bijlage 1 Brief van de politie
Bijlage 2 Voorkant Brief van Dr. Freeze

Bijlage 3 Achterkant brief van Dr. Freeze
Bijlage 4 Voorkant puzzel
Bijlage 5 Achterkant puzzel
Bijlage 6 Poster uitgeprint op (A3)
Bijlage 7 Raadsel cijfercode
Bijlage 8 Wachtwoord
Optioneel: verkleedkleren voor Dr. Freeze
Kamervulling: stoel, bureau, boeken, dvd's enz.
Optioneel: portofoons/babyfoon/babyfoonapp
Optioneel: winterse decoratie (posters van
iglo's/pinguins, ski's, kapstok met sjaals &
mutsen)

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
We spelen een spannende escaperoom, waarin we gevangen worden in het hoofdkwartier van . Dr. Freeze. Hij
wil de ruimte en de hele wereld bevriezen. Door puzzels en raadsels op te lossen vinden jullie een code om het
slot van de pot open te maken. In deze pot zit een wachtwoord dat nodig is om de kamer te openen! 

Bereid het volgende voor:
Algemene voorbereidingen
Zoek een geschikte kleinere ruimte, met deur, op jullie locatie en haal hier alle spullen waar de kinderen niet
aan mogen zitten uit. Lees de activiteit goed door, zodat je weet welke puzzels en opdrachten de kinderen
straks moeten doen.

Versier de ruimte, zodat het op winters hoofdkantoor lijkt. Leg bijvoorbeeld boeken over de winter, en
winterkleding neer. Hang met plakband een landkaart en/of posters of foto's op met besneeuwde bergen,
wintersporters en dieren die op de noord- of zuidpool leven. Plak eventueel een rood kruis op de verwarming.
Deze versiering zorgt voor een extra beleving, maar maakt het ook moeilijker om de aanwijzingen te vinden.

Zet een stoel buiten de ruimte voor de bewaker van de kamer.

Een van de pedagogisch medewerkers verkleed zich als Dr. Freeze.

 



 

Puzzels en raadsels
Introductie: 
Print bijlage 1, 2 en 3 enkelzijdig op A4 papier uit. Plak bijlage 2 en 3 op elkaar.
Leg het papier, goed in het zicht, met de brief van Dr. Freeze (bijlage 2) naar boven.
Leg er pen en papier bij, zodat de kinderen eventueel aantekeningen kunnen maken als ze dat willen.

Puzzel 1: 
Print bijlage 4 en 5 enkelzijdig op A4 papier uit. En plak deze op elkaar.
Knip de puzzelstukjes uit. Leg 1 stukje onder de brief en verstop de rest door de hele ruimte. Let er hierbij op
dat er altijd een stukje van het puzzelstukjes zichtbaar blijft, maar dat het wel een uitdaging mag zijn om de
stukjes te vinden. Leg bijvoorbeeld een stukje tussen de boeken. Schrijf voor jezelf op waar je de stukjes
verstopt hebt. Speel je met meerdere groepjes na elkaar, kun je de puzzelstukjes makkelijk weer terug leggen.

Puzzel 2: 
Print de poster uit bijlage 6 op A3-formaat uit en hang deze op in de ruimte. Om het wat lastiger te maken kun
je tussen andere posters of andere decoratie ophangen.

Puzzel 3:
Print bijlage 7 op A4 papier uit en rol deze op. Je kunt het rolletje eventueel met plakband vastplakken. Verstop
het rolletje in de takken van de takkenbezem. Is deze niet op locatie aanwezig kan deze eenvoudig gemaakt
worden door een bos dunne stokjes met touw om een lange stok te binden. Zet de takkenbezem in de ruimte,
op een plek waar hij niet teveel opvalt. Bijvoorbeeld vlak bij de deur, met een stel laarzen ernaast.

Puzzel 4:
Print bijlage 8 op A4 papier uit en rol het papier op. Plak het rolletje dicht met plakband.Stop het opgerolde
wachtwoord in de pot en maak de pot dicht met het cijferslot.Stel de code van het cijferslot in op de volgende
code: 2372.
Zet de pot in de ruimte, bijvoorbeeld naast de brief van Dr. Freeze. Deze pot mag zichtbaar zijn. Speel je de
escaperoom met oudere kinderen kun je er wel voor kiezen om de pot wat moeilijker zichtbaar neer te zetten.

Optioneel
Installeer eventueel in de kamer een babyfoon of gebruik hier tablets voor met een babyfoonapp (voor €
4,99 te downloaden). Je kunt ook gebruik maken van portofoons of mobieltjes.
Vraag eventueel een proefpersoon om je kamer te testen. Kan je proefpersoon iets echt niet vinden? Dan
moet je het misschien wat makkelijker maken. De speler mag ook af en toe een hint vragen of wanneer je
doorhebt dat de kinderen er niet uit komen, kun je ook zelf een hint geven.
Zoek eventueel wat verkleedkleren voor Dr. Freeze: wat blauwe of zwarte kleding, handschoenen, een
(bivak)muts of een boevenpak is al helemaal leuk. Eén iemand van jullie BSO moet zich verkleden als Dr.
Freeze.

 



 

We gaan beginnen!
Introductie
Verdeel de kinderen eventueel in groepjes. De groepjes kunnen de escape room dan na elkaar spelen. Houd er
wel rekening mee dat je tussendoor alles weer even terug moet leggen.

Neem het eerste groepje mee naar een neutrale ruimte, het liefst vlakbij de escape room. Laat ze hun telefoon
en/of horloges inleveren. Vertel hen dat je een opsporingsbericht hebt ontvangen van de politie en geef dit
bericht (bijlage 1) aan de kinderen. Lees samen met de kinderen het opsporingsbericht. Zou hij al bij jullie op de
BSO geweest zijn om de verwarming kapot te maken? Tijd om op onderzoek uit te gaan.

Breng de kinderen nu naar de escape room. Zodra ze binnen zijn komt Dr. Freeze binnen: "Zo! Dus jullie durven
het aan zomaar rond te snu�elen in de schuilplaats van Dr. Freeze... Nou dat zal jullie berouwen. Jullie hebben
30 minuten om het wachtwoord te vinden waarmee je de deur kunt openen. Ik wens jullie weinig succes!" Dr.
Freeze loopt weg en sluit de deur achter zich. 
Is er niemand die Dr. Freeze kan spelen dan kun je de kinderen gelijk naar de brief leiden en deze samen lezen.

Als begeleider leg je nu uit dat de deur bewaakt wordt en dat ze deze alleen kunnen/mogen openen als ze
het wachtwoord weten. Leg uit dat ze dit kunnen vinden met de aanwijzingen die in de hele ruimte verstopt
zijn. Ze starten met de brief van Dr. Freeze.

De brief
De kinderen lezen de brief en lezen op de achterkant: 'het zijn er 6'. Dit gaat over de hoeveelheid puzzelstukjes.
Ook vinden ze gelijk het eerste stukje van de puzzel. Ze gaan op zoek naar de rest van de puzzel. Wanneer dit
na 10 minuten nog niet gebeurt, geef je de hint: "Maak de puzzel compleet"

Puzzel
Wanneer de puzzel klaar is kunnen ze op de achterkant van de puzzel de volgende aanwijzing vinden. Als ze
na een aantal minuten nog niet weten wat ze met de puzzel moeten doen kun je de volgende hint geven: 
"Draai mij om"

Op de achterkant van de puzzel vinden ze de volgende aanwijzing: Wat krijgt de sneeuwpop in zijn hand?

Poster
Door de aanwijzing op de achterkant van de puzzel weten de kinderen dat ze op zoek moeten naar een
sneeuwpop. Deze kunnen ze vinden op de poster. Hier heeft de sneeuwpop een takkenbezem in zijn hand. 
Wanneer ze de kinderen na een aantal minuten de poster nog niet hebben gevonden, kun je ze de volgende
hint geven: 
"Muurbloempje"

Takkenbezem
De kinderen gaan nu op zoek naar de takkenbezem. Hebben ze na enkele minuten nog geen idee wat ze
moeten doen geef ze dan de volgende hint: 
"Heks"

Wanneer ze de bezem goed bekijken vinden ze tussen de takjes een opgerold blaadje. Op dit blaadje staat: 

..... emmertjes water halen

..... kleine kleutertjes
Heb je al gehoord van de .....sprong?
..... violen en een trommel en een �uit

Wanneer de kinderen na een aantal minuten nog niet weten wat ze met deze zinnetjes moeten dan kun je ze
de volgende hint geven: 
"Welk cijfer moet hier?"

 



 

Pot met cijferslot
De kinderen hebben nu de cijfercode om het slot open te kunnen maken. Op het moment dat ze niet weten
wat ze moeten doen met deze 4 cijfers, kun je ze de volgende hint geven:
" De pot zit op slot"

Ze kunnen nu de 4 cijfers invullen op het cijferslot en zo de pot open maken. In de pot zit het briefje met het
wachtwoord.

Ontsnappen
Met het gevonden wachtwoord lopen ze naar de deur. Ze zeggen het wachtwoord en Dr. Freeze doet de deur
open. Dr. Freezze, wordt gelijk door jou als pm'er, naar de politie gestuurd.

Hebben jullie geen Dr. Freeze, feliciteer de kinderen dan met het ontsnappen uit de escaperoom. Neem
zogenaamd een telefoontje aan van de politie die bevestigd dat Dr. Freeze is ingerekend en in de gevangenis
zit.

De tijd is voorbij: 
Hebben de kinderen zichzelf niet binnen 30 minuten bevrijd kun je ze nog 5 minuten extra geven. Je kunt er ook
voor kiezen om Dr. Freeze binnen te laten komen en de verwarming "kapot te laten maken" door hier
bijvoorbeeld een doek of iets dergelijks overheen te gooien.

Variaties:
Om het moeilijker te maken kun je eventueel nog letters in de pot verstoppen, zodat ze deze eerst op de
goede volgorde moeten zetten.
Natuurlijk kun je deze escaperoom naar elk gewenst thema aanpassen. In de zomer gebruik je hier een
zomerse poster voor, met een puzzel van een strandbal enz. 

Tips:
Wanneer je de mogelijkheid hebt is het extra leuk om portofoons of een babyfoon te gebruiken om
vanuit de gang met de deelnemers te communiceren en/of de vorderingen in de gaten te houden. Je
kunt ook gebruik maken van een babyfoonapp of videobellen. Op deze manier kun je af en toe een hint
geven, wanneer ze er echt niet lijken uit te komen.
Om de spanning op te voeren, kun je aangeven hoeveel minuten ze nog hebben. 

 


















