Dit DOEBOEK is van:……………………………………
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Wat kan je doen in dit DOEBOEK?
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Verhaaltje van Jacco!
Hoi! Ken je mij al? Ik ben Jacco, ik ben de mascotte
van Kindereiland. Als je al een keer mee bent geweest,
wist je dat natuurlijk al.
Elk jaar ga ik samen met heel veel andere kinderen
naar Kindereiland. Daar speel ik fantastische spelletjes,
voer ik opdrachten uit samen met de leiding en luister ik
naar het Rode Draad verhaal met de meest gekke
typetjes. Ik zing en dans mee met alle liedjes, en niet te
vergeten, kleur, knutsel en feest ik er dan op los.
Zie ik jou dit jaar ook met Kindereiland?
Groetjes Jacco!
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Kindereiland Woordzoeker!
Lukt het jou om alle woorden te vinden? Is het lastig,
maak de woordzoeker dan samen met je broer, zus,
vader of moeder!
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KINDEREILAND KLEURPLAAT!
Kleur jij deze kleurplaat zo mooi mogelijk in?
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KINDEREILAND PROEFJE!
Zwemmende peper:
Je kunt peper over een bord met water strooien. De
peper blijft dan boven op het water liggen, kun jij de
peper ook laten zwemmen?
Wat ben je nodig:
• 1 diep bord
• Water
• Afwasmiddel
• Peper
Doen:
1. Vraag je vader of moeder om te helpen bij het
proefje.
2. Spoel het bord goed af met water
3. Doe een laagje water in het bord
4. Strooi een beetje peper over het water

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je
afwasmiddel in het water doet?
Doen:
5. Doe een beetje afwasmiddel aan je
wijsvinger
6. Duw je wijsvinger in het midden van
het bord in de peper

Vraag 2: En? Is de peper gaan zwemmen?
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KINDEREILAND LIEDJES!
Kindereiland Lied:

Op de melodie van de
“Muppetshow”
Wij zijn op kindereiland
Wij vieren samen feest
Met Jacco en de leiding
Feesten wij het allermeest
Vijf/vier dagen heel vroeg
opstaan
En naar het Wiede toe
Om keiveel lol te maken
En we zijn nog lang niet moe
Een spooktocht, punterzeilen
Wat prutsen met karton
Een vossenjacht of zeskamp
Zwemmen in de zomerzon
We zijn op Kindereiland
Hier op het Kraggehuis
Een weekje op het water
Want daar voelen wij ons thuis
Wij zijn op Kindereiland
Wij vieren samen feest
Met Jacco en de leiding
Feesten wij het allermeest

Weet jij wat een aap op zee doet?
Weet jij wat een aap op zee doet
Zich vlooien, uit weemoed
Weet jij wat een aap op zee doet
Trala lala lala
Het is zo fijn, floep het is zo fijn
Floep, uit!

Wees altijd lief voor een eend!
Wees altijd lief voor een eend
Want een eend is ook iemand z’n moeder
Hij zwemt in een sloot of een plas
Of ergens anders, waar water was
Nu denk je dit is het eind
Dat is het ook

Het hondje van de bakker!
Het hondje van de bakker

Het hondje van de bakker
Die heeft vies gedaan

Die heeft vies gedaan
Hij is gaan zwemmen

Hij is gaan zwemmen
Zonder zwembroekie aan

Zonder zwembroekie aan
En van je héla héla héla holala hé
Héla héla héla holala hé
Héla héla héla holala hé
Héla héla héla holala hé
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KINDEREILAND REBUS!
Lukt het jou om de Rebus op te lossen? Denk goed na! Is
het lastig, maakt het dan samen met je broer, zus,
vader of moeder.

Wij vieren ……………………

+ er

……………………………
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tijdens

KINDEREILAND WEETJES!
Wist je dat..........

Er naast leiding ook ‘hoofdleiding’ bestaat
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KINDEREILAND KOEKJES!
INGREDIËNTEN:
250 g bloem
1 zakje vanillesuiker
100 g suiker
125 g roomboter
1 ei
poedersuiker

K

DOEN:
• Meng de bloem, suiker, vanillesuiker, ei en de boter in een
kom.
• Kneed tot een stevig deeg.
• Rol tot een bal en laat een halfuurtje in de koelkast
rusten.
• Verwarm de oven voor op 175 graden.
• Stuif wat bloem op het werkblad en rol het deeg uit tot
een dikte van 1 centimeter.
• Steek de koekjes in een vorm die jij wilt hebben.
• Vet een bakplaat in of leg er een vel bakpapier op en leg
de koekjes erop. Bak de koekjes 15 tot 20 minuten in de
oven.
• Hierna begint het grote versieren! Het makkelijkst is wat
glazuur te maken van 125 gram poedersuiker en een
scheutje water.
• Roer dit met een vork door elkaar tot een glad mengsel.
• Besmeer de koekjes ermee en plak zo alle versiering vast
die je maar wilt, van sprinkels tot uitgerolde en
uitgestoken fondant.
• Decoratiepennen (gewoon te koop in de supermarkt) zijn
ook heel leuk om mee te versieren!
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KINDEREILAND QUIZ!
Vraag 1.
Hoe heet het huis waar Kindereiland in, op, voor, naast,
achter en onder plaats vind?
…………………………………………………………………………………
Vraag 2.
Hoe heet de mascotte van Kindereiland?
…………………………………………………………………………………
Vraag 3.
Hoe noem je de boten waarmee we varen tijdens
Kindereiland?
…………………………………………………………………………………
Vraag 4.
Hoe heten de mensen die helpen tijdens Kindereiland?
…………………………………………………………………………………
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KINDEREILAND PUNTEREN!
Tijdens Kindereiland varen we regelmatig in een punter.
Teken jezelf in de punter met een punterboom. Weet jij
al waar je in een punter moet staan?
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KINDEREILAND DOOLHOF!
Jacco wil graag naar het Kraggehuis. Zoek een weg via
het Doolhof.
Tip!
Gebruik een potlood, ben je verkeerd gegaan, dan kan
je het uitgummen.
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KINDEREILAND KLEURPLAAT!
Kleur jij deze kleurplaat zo mooi mogelijk in?
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