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Kun jij de raadsels over dit zomerse eten en drinken oplossen?

1. Dit drinken is doorzichtig en heeft weinig smaak. Je kunt het
ook gebruiken om in te zwemmen.
4. Dit plantje doen mensen soms in hun thee, maar je kunt het
ook in koud water doen! Denk ook eens aan het snoepje
'peper....'.
6. Het is rood/roze fruit en bestaat uit allemaal kleine bobbels.
Het lijkt een beetje op een braam.
7. Je eet het vaak als het warm is. Het is heel koud en het kan
waterig of romig zijn.
9. Dit fruit heeft een bruine en harige schil. Het is vanbinnen
groen met zwarte stipjes.
10. Dit fruit is heeft een rood met groene schil en is vanbinnen
oranje. In het midden zit een grote pit.
12. Deze citrusvrucht is oranje en je kunt er een sapje van persen.

verticaal
1. Het is groen van buiten en rood vanbinnen.
Het lijkt een beetje op een grote bal.
2. Het is heel koud en je kunt het drinken. Het zit
een beetje tussen melk en ijs in.
3. Het is rood met groene spikkels. Je kunt het
plukken van een plantje op de grond.
5. Deze citrusvrucht is groen en iets kleiner dan
een citroen.
8. Deze vrucht heeft een grote groene
bladerenkroon op zijn hoofd. De schil is hard
en vanbinnen is de vrucht geel.
11. Deze blaadjes kun je eten en het wordt vaak
gebruikt in een salade.
Antwoord: kijk op pagina 12.

horizontaal

ZOMERBOEKJE
ZOMERRECEPT

5

RECEPT

Stap
Doe de bloem en een sufje zout in een kom. Maak een kuiltje in
het midden en breek de eieren hierin. Voeg een kwart van
de melk toe en mix alles met de mixer. Voeg in kleine
beetjes ook de rest van de melk toe terwijl je blijft
mixen.

Stap 4:
Rol de gebakken pannenkoeken op en snijd er
dunne rolletjes vanaf. Als je het rolletje nu
uitrolt heb je een pannenkoekenspaghettisliert!

Stap
Hussel de ‘spaghetti’-slierten door elkaar en voeg naar eigen
smaak de topping toe. Eetsmakelijk!
Recept inspiratie: www.leukerecepten.nl
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Ben je eindelijk gewend aan de klasgenoten van
je huidige klas, krijg je na de vakantie een
nieuwe klas! Of misschien een paar nieuwe
klasgenoten. Hoe zorg je er nu voor dat
iedereen het fijn heeft in de klas? En wat
kan jou helpen bij een nieuwe klas? Scoop
geeft jou 5 tips.

…een
nieuwe
klas!

Op tijd naar bed
Kleding
Trek de eerste schooldag iets aan
waar jij je fijn in voelt. Zo hoef je je
geen zorgen te maken over hoe je
eruitziet, als het maar lekker zit!

Ga de dag van te voren op tijd naar bed. Zo voel
je je fit en ben je vaak vrolijker. Lukt het je niet
om in slaap te vallen? Ga op je rug liggen en
adem vijf keer diep in en uit. Sluit je ogen en
denk aan iets wat jou heel vrolijk maakt.

Nieuw jaar, nieuwe kansen
Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Wat
wil jij anders doen dan vorig jaar? Pas kleine dingen
aan, maar wees vooral jezelf!

Spelletjes
Het spelen van spelletjes is een mooie manier om je
nieuwe klasgenoten te leren kennen. Je zult ontdekken
wie er heel fanatiek is of wie juist niet zo van spelletjes
houdt. Maar ook wie er goed kan samenwerken en wie
misschien eerst de kat uit de boom kijkt. Ook de
namen van je nieuwe klasgenoten kan je door
spelletjes leren onthouden. Denk bijvoorbeeld aan
krantenmeppertje!

Leren kennen
Nieuwe klasgenoten dus opnieuw
vrienden maken. Ga in gesprek
met je nieuwe klasgenoten en
vraag wat zij leuk vinden om te
doen. Zo kom je erachter wie
dezelfde interesses heeft als jij en
wie misschien wel je vriend(in)
kan worden. Wees niet bang,
waarschijnlijk vindt iedereen het
spannend.
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Lees het artikel Buiktas uit Kidsweek.
a

Wat vind jij van de dad bag? Waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b

Hoe kun je er voor de schrijfster voor zorgen dat je er hip uitziet? Kleur het goede vakje.
Zorg dat je een zo
opvallend mogelijk tasje
hebt.

c

Zorg ervoor dat je kleding
zoveel mogelijk op de kleding
van een vader lijkt.

Zorg dat je buik een stukje
te zien is onder je t-shirt
vandaan.

Noem vier dingen die volgens de schrijfster passen bij de kledingstijl van een vader.
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ontwerp je eigen (opvallende) buiktas.

Antwoorden: a) Eigen antwoord, b) Zorg ervoor dat je kleding zoveel mogelijk op de kleding van een vader lijkt. C) 1. Dad-sneakers, 2. Sokken
boven je schoenen uit, 3. Een suffe regenjas, 4. Een vissershoedje. d) Eigen antwoord.

d

8

ZOMERBOEKJE

Opdrachten

Lees het artikel Oververhitte onderkruipsels uit Kidsweek.
a

Wat hebben de kleine vos, de heikikker en het veenbesblauwtje met elkaar gemeen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b

Wat hebben de mierenleeuw, de koninginnepage en de tijgerspin met elkaar gemeen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stel jij mag deze tekst een andere titel geven. Welke titel zou je de tekst geven en waarom?
Titel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Omdat: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antwoorden: a) Ze kunnen niet goed tegen hitte, waardoor er steeds minder van in Nederland zijn, b) Ze kunnen goed tegen hitte, waardoor er
steeds meer van in Nederland zijn, c) Eigen antwoord.

c
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VIJF IDEEËN OM…
Iedereen vindt het leuk om eens
een keer een beetje verrast of
verwend te worden. Jij kunt dat
ook doen! Hoe? Op deze pagina
vind je vast vijf leuke ideeën,
maar misschien kun je zelf ook
nog wel goede manieren bedenken.

…iemand te verrassen
of te verwennen!
idee 1

Maak iets lekkers
Iedereen houdt van lekker eten, maar niet
iedereen vindt hetzelfde lekker. Wil je
Iemand verrassen met lekker
(zelfgemaakt) eten? Zorg dan dat je
goed weet wat diegene lekker vindt!

idee 2

idee 3

Stuur een kaartje
Tegenwoordig stuur je je
vrienden of familie
makkelijk een berichtje
met je telefoon, maar een
(zelfgemaakt) kaartje is pas
echt een leuke verrassing.
Op pagina 14 vind je
ideeën om je kaartje te
versieren.

Handje helpen
Wil je iemand blij maken? Als jij iemand
helemaal uit jezelf een handje helpt
moet dit zeker weten lukken. Helemaal
top als je het als verrassing hebt
gedaan natuurlijk! Je kunt bijvoorbeeld
helpen met een klusje in huis of in de
tuin, maar misschien heb je zelf nog
veel betere ideeën!

idee 5
idee 4
Even bellen
Het klinkt misschien een beetje saai, maar een
spontaan telefoontje kan een hele leuke verrassing zijn!
Vraag eens hoe het met diegene gaat en maak een
gezellig praatje. Helemaal leuk als je via de telefoon een
afspraak kunt maken om in het echt af te spreken
natuurlijk.

Massage
Zie je dat iemand een beetje
moe of gespannen is? Dan kun
jij diegene fijn verwennen met
een lekkere massage. Je kunt
bijvoorbeeld iemand masseren
op zijn of haar rug of handen,
maar je kunt ook eens lekker
kriebelen over iemands hoofd
of een tekening maken met je
vingers op iemands rug. Wat
een verwennerij!
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Antwoorden
pagina 4
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Je kunt een kaartje sturen omdat je op vakantie bent, maar je kunt natuurlijk ook zomaar
een kaartje naar iemand sturen! Hoe leuk is het dan als dat kaartje door jou zelf gemaakt is!
Op deze pagina vind je voorbeeldletters die jij kunt gebruiken om zelf een prachtige kaart te
‘handletteren’.
Tips!
• Probeer de letters eerst even uit op een kladblaadje.
• Gebruik je mooiste potloden of stiften voor het maken van de kaart, dan wordt ‘ie extra
mooi.
• Gebruik per woord steeds dezelfde stijl van letters.
• Bedenk goed welke woorden je groter en welke juist kleiner wilt maken.
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Zoek maar!
Hoeveel dingen van deze bingokaart kun jij vinden? Kruis maar af wat je gevonden hebt.

Tip 1! Op het internet kun je vaak meer informatie vinden. Bijvoorbeeld over waar en wanneer je
bepaalde planten of dieren het makkelijkst kunt vinden.
Tip 2! Als er een
bij staat op de bingokaart kun je het eten! Let op: zorg dat je zeker weet dat je
het goede gevonden hebt, want je kunt niet alle planten en bessen eten!

de bij

de brandnetel

het
lieveheersbeestje

de duindoornbes

de kikker

de zeemeeuw

de lavendel

de merel

de sprinkhaan

de kever

de vlierbessen

de schelp

de koolmees

de mier

de mug

de braam

