
ZOMERVAKANTIE
N I E UWS B R I E F

Beddengoed

Kamertemperatuur

Gebruik een ventilator maar richt

deze niet direct op het kind.

Zet een schaal met koude

ijsblokjes voor de ventilator neer

voor koele lucht.

Zet grote flessen bevroren water

neer, wanneer het water ontdooit

koelt de lucht af. 

Hoera! De zomervakantie is in zicht. Al

hebben we de zon in het voorjaar nog

niet veel zien schijnen, breekt hij

tijdens de zomervakantie vast eens

door. Omdat het zowel buiten, als

binnen op de opvang erg warm kan

worden, geven we hieronder een

aantal tips waardoor je het lekker koel

houdt voor jezelf en de kinderen:

Gebruik beddengoed van katoen. Bij

katoen blijft de stof 'ademen' en

voorkom je dat het kind extra gaat

transpireren.

De ruimte koel houden blijft lastig,

om toch de ruimte wat koeler te

krijgen kun je deze tips gebruiken:

1.

2.

3.

Drinken

Lichaamstemperatuur

Zorg voor voldoende drink

momenten met water. Baby's die

uitsluitend borstvoeding drinken

hebben in principe geen extra vocht

nodig. Wel is belangrijk dat de

moeder voldoende blijft drinken.

Baby's die flesvoeding krijgen, kun je

tussendoor een paar lepeltjes

kraanwater geven. 

Vergeet niet de lichaamstemperatuur

te controleren (vooral bij baby's). Dit

kan door een thermometer of door

te voelen op de buik of rug. Heeft het

kindje het te warm? Dan kun je wat

kledingstukken uittrekken of voor 

 verkoeling in de ruimte te zorgen. 

Hopelijk komen jullie met deze tips

de zomer door. Kiki heeft er in elk

geval erg veel zin in. Zij gaat namelijk

op vakantie naar verschillende

landen in Europa. Gaan jullie mee?

De activiteiten per land vind je op de

volgende pagina's. 

Veel plezier!

IN DEZE NIEUWSBRIEF VIND JE
DE VOLGENDE ACTIVITEITEN

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Italië

Oostenrijk

Nederland

 

 

Zomervakantie

KIKI Kansen in Kinderen



Het eerste land waar Kiki heengaat is Frankrijk. Het land van stokbrood,
croissants en nog veel meer. Er is genoeg te beleven in Frankrijk. Doen

jullie met Kiki mee? Op de volgende pagina vind je de activiteiten
 

Frankrijk



 Laat de kinderen de strook versieren zoals zij dat willen
 Niet de strook vast, zodat hij om het hoofd van het kind past
 Nu alleen nog een groot stuk crêpe papier erop pakken en dan voilà
onze eigen baret is klaar

Onze eigen baret
Kiki heeft in Frankrijk een baret gekocht. Dat is een soort hoedje die je
veel in Frankrijk ziet. Hoe leuk om ook onze eigen baret te maken. Het
enige wat je nodig hebt is een grote strook die om het hoofd van het kind
past en crêpe papier. 

1.
2.
3.

 Klop een paar eieren in een schaaltje
Geef alle kinderen een stukje bladerdeeg die ze zelf
kunnen oprollen
Smeer wat eigeel over de opgerolde croissants heen 
Doe de croissants ongeveer 15 minuten in de oven op 180-
200 graden
Even laten afkoelen en smullen maar, de croissants zijn
klaar! 

Croissants maken
Mmmm Kiki loopt langs een bakker in Frankrijk, wat ruikt dat
toch lekker. Dat komt omdat ze daar verse croissants bakken.
Dat wil Kiki ook wel eens proberen. Hiervoor heeft ze alleen
wat bladerdeeg nodig. 

1.
2.

3.
4.

5.

Frankrijk

De hoogste Eiffeltoren
Wow, Kiki zag in Frankrijk een hele hoge toren staan. Dat is de
Eiffeltoren. Kunnen de kinderen ook zo'n hogen toren bouwen?
Pak allemaal blokken, of duplo blokjes en bouw samen een hoge
toren. Misschien hebben de kinderen nog wel een goed idee
waarmee ze een toren kunnen bouwen.  



Kiki is aangekomen in Spanje. Tijd om even uit te rusten op het strand.
Maar op het strand hoef je niet alleen maar uit te rusten, je kan er ook
hele leuke dingen doen. Doen jullie met Kiki mee? De activiteiten vind je

op de volgende pagina. 

Spanje



Het zandkasteel
Kiki vindt het op het strand het allerleukst om een
zandkasteel te bouwen. Doen jullie met haar mee?
Als je een zandbak tot je beschikking hebt kun je daar
met de kinderen een zandkasteel bouwen. Je kan
emmers, scheppen of andere vormpjes gebruiken.
Met wat water kun je het zand nat maken, waardoor
het beter blijft plakken. 
Heb je nou geen zandbak tot je beschikking? Dan kun
je ook een bak vullen met wat zand, of zelfs een
zwembadje, zo creeer je je eigen zandbak. 

Stierenrace
In Spanje zijn er genoeg stieren te vinden. Wist je dat
een stier de kleur rood erg interessant vindt? Pak
verschillende rode voorwerpen zoals een doek of
blokjes en plak een foto van een stier op. Lukt het de
kinderen om deze rode voorwerpen van de ene kant
naar de andere kant waar de stier hangt te brengen?

Spanje



Kiki zet haar reis voort en is aangekomen in Duitsland. Wist je dat
Duitsland een echt voetbal land is? Ze zijn vier keer wereldkampioen en

drie keer Europees kampioen geworden. Wow dat is knap denkt Kiki.

Duitsland



Sensomotorische voetbal bak
Duitsland is een echt voetbal land. Vul een bak
met allerlei voorwerpen die met voetbal te
maken hebben zoals een bal, voetbalschoenen,
gras en een fluitje. Laat de kinderen voelen en
ontdekken, verwonderen en spelen met wat er in
de bak zit. Dit stimuleert de sensomotorische
ontwikkeling van kinderen. Hierdoor leren ze jun
lichaam en de wereld om zich heen kennen.

Ons eigen Duitse shirt
De oktoberfeesten zijn erg bekend in Duitsland.
Een aantal dagen is er een groot feest waarbij
veel mensen in Tiroler kleding te zien zijn. Kiki
heeft zelfs haar eigen Tiroler shirt gemaakt.
Lukt dit de kinderen ook? Laat ze van te voren
een eigen shirt meenemen die ze kunnen
versieren en verven. Zo heeft ieder zijn eigen
Tiroler shirt. 

Duitsland



Italië

Kiki is op reis naar het volgende land. En dit keer is dat Italië. Het land
van de pizza's, pasta's en de toren van Pisa. Dat vind Kiki wel een beetje

gek, de toren staat namelijk helemaal scheef maar valt niet om..?



Bladerdeeg
Tomatensaus
Kaas
Verschillende soorten beleg (ham/salami/groentes)

Geef elk kind een stukje bladerdeeg
Laat ze de tomatensaus erop smeren
Nu vullen met alles wat ze lekker vinden
Minimaal 15 min in de oven, en klaar! Nu smullen maar.

Mmmm.. Pizza
Het meeste bekende gerecht uit Italië zijn toch wel de
pizza's. En deze kun je heel gemakkelijk zelf maken. Dit heb
je ervoor nodig:

Zo maak je het:

Het parcours
In Italië zie je vaak veel scooters rondrijden door de drukke
stad. Ze moeten dan veel dingen ontwijken willen ze veilig
van de ene plek naar de andere komen? Lukt dit de kinderen
ook? 

Met pionnen, bogen of andere leuke voorwerpen kun je een
parcours uitzetten voor de kinderen. Hier kunnen ze dan
doorheen rijden met hun fiets, step of loopauto. Lukt het ze
om van de ene kant naar de andere te komen? 

Italië



Kiki is aangekomen in Oostenrijk. Wauw wat kijkt ze haar ogen uit. In
Oostenrijk staan namelijk hele hoge bergen. Dat is cool! En er lopen zelfs

geiten op de bergen. Dat is knap zeg!
Op deze pagina vind je ook 6 berggeiten verstopt. Help jij Kiki ze mee

terug vinden? 

Oostenrijk



Ohnee, Kiki is verdwaald op de berg, help jij haar de juiste weg terug te
vinden naar het meer in het dal? 

Oostenrijk



Ondanks dat het zonnetje in de zomer ook in Oostenrijk schijnt, ligt er
wel eens helemaal boven op de berg sneeuw. Kiki vertelde dat het daar

een stuk kouder is dan beneden en er daarom sneeuw ligt.
Om de zintuigen van de kinderen te stimuleren, kun je eigen sneeuw

maken op de berg. 
 

Knip de berg hieronder uit en lamineer deze. Vervolgens kun je hem op de
tafel leggen en wat scheerschuim op spuiten. Zo kunnen de kinderen

voelen en ervaren, terwijl ze de rest van de berg, net als het topje, wit
maken.

Oostenrijk



Nadat Kiki in veel landen is geweest, is ze nu weer terug in Nederland.
Maar in Nederland is er net zoveel te beleven als in de andere landen.

Kiki kijkt haar ogen uit en ziet veel verschillende tulpen en vlinders . In de
verte zijn ook de molens te zien. En zien jullie Kiki haar nieuwe

schoenen? Echte Nederlandse klompen.  

Nederland



Nederlands bord
Kiki was op bezoek bij haar oma en zag een heel
mooi bord in haar kast staan. Dat is een Delfts
blauw bord vertelde oma. Die wil Kiki ook graag
maken. Ze pakt een leeg wit bord en blauwe
verf. Nu kan ze haar eigen Delfts blauwe bord
maken. 

Wanneer je niet genoeg 'oude' witte borden
hebt, kun je aan de ouders vragen of zij een
bordje willen meegeven aan de kinderen. 

Nederland

Koekhappen
Een typisch Nederlands spel is toch wel
koekhappen. Rijg wat peperkoeken aan een stuk
lint. Nu mogen de kinderen met hun mond
proberen om de koeken los te krijgen van het
lint. Mmm.. dat lust Kiki wel. 

Ganzenbord
Een echt Nederlands spel is toch wel ganzenborden.
Kiki is dol op dat spel en speelt het graag. Misschien
willen de kinderen ook wel ganzenbord spelen, het
spel vind je op de volgende pagina. Je hebt alleen wat
pionnen nodig voor elk kind en een dobbelsteen. 

Kom je op de gans? Dan mag je nog een keer dobbelen.
Kom je op de put? Dan moet je 1 ronde overslaan.




