TOFFE OPDRACHTJES OM TE DOEN IN DE PAASVAKANTIE

KAZOU

WELKOM

Hé hallo, jij daar!
Door het coronavirus kunnen onze super coole vakanties in de paasvakantie jammer
genoeg niet doorgaan. Om toch een beetje Kazou in huis te brengen, hebben wij dit
boekje gemaakt. Het bevat heel wat leuke opdrachten, toffe knutselprojectjes... zodat
elke dag toch wat aanvoelt als een dag op Kazouvakantie.
Wij wensen je heel veel plezier en leuke foto's mag je altijd delen op Instagram door
ons te taggen @Kazouvakanties
Groetjes
Het Kazouteam
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Zaterdag
4 april

De eerste dag van een
vakantie is altijd een beetje
alles klaarmaken voor de
rest van de week. Ook wij
bereiden ons voor... door
een mooie vakantieoutfit te
maken én ons eigen kamp
te bouwen.

Wat heb ik nodig? Stof, schaar, stiften of verf
Stap 1: Zoek een oud stuk stof (t-shirt, doek...)
waarmee je van mama of papa mag knutselen.
Stap 2: Neem wat krantenpapier of plastiek dat je
op tafel kan leggen zodat je niet morst.
Stap 3: Teken zelf of vraag aan mama en papa
om een driehoek te tekenen met deze
afmetingen.
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Stap 4: Je hebt nu een sjaaltje. Schrijf er in het groot
Kazou op of teken het logo. Is het nog te saai?
Neem een stift of wat verf en versier je sjaaltje.
Stap 5: Knoop je sjaaltje om je nek en doe het aan
wanneer je activiteiten uit dit boekje doet.

Wat heb ik nodig? 4 stoelen, 1 groot laken, kussens,
klein dekentje, extra versiering (knuffels, lichtjes...)
Stap 1: Neem de 4 stoelen en zet ze in
een vierkant dat voldoende groot is.

Afbeeldingen: Wikihow

Stap 2: Leg je klein dekentje en de
kussens in het midden van de stoelen.

Stap 3: Neem een groot laken en leg dat
over de stoelen.
Stap 4: Leg zware objecten op de stoel
zodat je deken niet kan vallen. Je kamp is
nu klaar.
Stap 5: Je kan je kamp altijd verder
versieren door lichtjes op te hangen, je
knuffels erin te leggen of een kartonnen
toegangstunnel te maken.

Zinspeling, wat is dat? Op vakantie zijn er vaak
avondverhaaltjes, zingen we liedjes, geven we complimentjes
en kleine verrassingen. Dat is zinspeling, iets klein waarmee
we je elke dag een beetje gelukkiger kunnen maken. Dat gaan
we ook elke dag doen deze week.
Vandaag organiseren we een rustig momentje voor het
slapengaan. Vraag iemand anders om dit voor te lezen.
Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de
eekhoorn. ‘Gezellig’, zei de eekhoorn.
‘Maar daar kom ik niet voor’, zei de mier.
'Maar je hebt toch wel zin in wat stroop?’ ‘Nou ja…een klein
beetje dan’. Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor
hij gekomen was. ‘We moeten elkaar een tijdje niet zien’, zei hij.
‘Waarom niet?’, vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist
heel gezellig als de mier zomaar langs kwam. Hij had zijn mond
vol met pap en keek de mier met grote ogen aan. ‘Om erachter
te komen of we elkaar zullen missen’, vertelde de mier.
‘Missen?’, vroeg de eekhoorn.
‘Missen je weet toch wel wat dat is?’ antwoordde de mier.
‘Nee’, zei de eekhoorn. ‘Missen is iets dat je voelt als iets er niet
meer is.’ ‘Wat voel je dan?’ 'Ja daar gaat het nou juist om.’
‘Dan zullen wij elkaar dus missen,’ zei de eekhoorn verdrietig.
‘Nee,’ zei de mier, ‘want wij kunnen elkaar ook vergeten.’
‘Vergeten! Jou?!’, riep de eekhoorn.

‘Nou,’ zei de mier, ‘schreeuw maar niet zo hard.’
‘De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. ‘Ik zal jou nooit
vergeten’, zei hij zacht.
‘Nou ja’, zei de mier. ‘Dat moeten wij nog maar afwachten. Dag!’
En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam
van een beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem
onmiddellijk te missen. ‘Mier', riep hij, 'ik mis je!’ Zijn stem kaatste
heen en weer tussen de bomen.
‘Dat kan nu nog niet!’ zei de mier. ’Ik ben nog niet eens weg!’
‘Maar toch is het zo!’, riep de eekhoorn. ‘Wacht nou toch eens
even‘, klonk de stem nog van de mier uit de verte. De eekhoorn
zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste de mier steeds
heviger. Soms dacht hij even aan beukenotenmoes, of aan de
verjaardag van de tor die avond, maar dan miste hij de mier
weer. ’s Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar
buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan of hij kwam
de mier tegen, moe, bezweet, maar tevreden. ‘Het klopt’, zei de
mier, ‘Ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten,’
‘Zie je wel’, zei de eekhoorn. ‘Ja’, zei de mier. En met hun armen
om elkaars schouders liepen zij naar de rivier om naar het
glinsteren van de golven te gaan kijken.
Toon Tellingen - De eekhoorn en de mier

Oh nee! Een dino heeft onze
e he
lepel gestolen en die
hebben
orgen nodig
we eigenlijk morgen
nodig!
m de lepel terug te
Help jij om
gen?
krijgen?

Een rare dino heeft onze lepel gestolen! En we hebben
die morgen nodig! Wij hebben een afspraak gemaakt
met de dino, als wij zijn opdrachten
uitvoeren
zal hij ons de lepel teruggeven.
Voer jij de opdrachten uit?
0 Neem een pen en schrijf hem leeg
0 Spring 200 keer op beide benen
0 Teken je huis en je gezinsleden
0 Schrijf een brief naar iemand en stuur hem op
0 Doe 25 kledingsstukken aan
0 Praat 10 minuten tegen een stoel
0 Maak het Kazoulogo met grappige voorwerpen uit je huis
0 Maak een verhaal over een buffel, kauwgom en #Likeme
0 Zing 5 liedjes van Samson & Gert
0 Leg 30 knopen in een touw
0 Vul een fles water met een lepel
0 Wees 5 minuten stil
0 Zoek een jongensnaam voor elke letter van het alfabet
0 Eet een boterham met confituur of choco zonder je handen
te gebruiken

Alle opdrachten zijn volbracht. Nu moeten we
enkel de lepel nog zoeken want dino heeft hem
achtergelaten in dit doolhof.

Vandaag voorzien we een tafelmomentje. Tijdens één
van de maaltijden kan je dit met je huisgenoten doen.

15 vragen om elkaar nog beter te leren kennen.
1 Wat is jouw geheime superkracht?
2 Als je de loterij zou winnen, wat zou je kopen?
3 Wat is je favoriete woord?
4 Nooit meer muziek luisteren of nooit meer tv kijken?
5 Op welk dier lijk je het meest?
6 Wat is het gekste dat je ooit al gedaan hebt?
7 Als jij baas van de wereld was, wat zou je als eerste doen?
8 Vertel de grappigste mop die je kent.
9 Zou je liever onzichtbaar zijn of kunnen teleporteren?
10 Wat is je minst favoriete sport?
11 Als je zelf mocht kiezen waar je geboren was. Waar zou dat
dan zijn?
12 Liever eerst het goede of eerste het slechte nieuws?
13 Wat is je raarste droom ooit?
14 Wat is je droomberoep?
15 Wat is je 2e favoriete kleur?
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Maandag
6 april

Gelukkig hebben we
gisteren onze lepel
teruggevonden want
vandaag gaan we hem
gebruiken. We gaan iets
lekker maken.

Afbeeldingen: Wikihow

Wat heb ik nodig van materiaal?
Vorm (Yoghurtpotjes, papieren/plastic bekers, ijsblokjesvorm, siliconen vormpjes...)
Houten stokjes of rietjes
Het recept
1 Kies je basisingrediënt (Water, melk of yoghurt)
2 Voeg fruit toe en mix de 2 ingrediënten samen
3 Voeg suiker of honing toe
4 Vul je vorm voor 75%
5 Leg ze in de diepvries met een plastic folie over
6 Na een uur of twee mag je de stokjes of rietjes door het
plastic folie steken en terug in de diepvries zetten
7 Wanneer de ijslolly's helemaal bevroren zijn neem je ze
uit de ijskast en steek je ze voor 30 seconden in warm water
zodat ze los komen van hun vorm
8 Voila de ijsjes zijn klaar om opgegeten te worden

Maak eens iets moois voor iemand anders.
Terwijl je aan het wachten bent op je ijslolly's kan je op deze
lege pagina een tekening maken voor de persoon met wie je
de ijslolly's zal eten
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Dinsdag
7 april

Na al dat koken, bouwen en
knutselen ben ik al redelijk
moe. Vandaag trekken we
ons terug in ons
zelfgebouwde kamp voor
een rustigere dag.

Zet je mooiste walvis- of dolfijnengeluiden op en doe
de mannetjes na

1=

2=

3=

4=

5=
6=

Zing dit liedje als je even niets te doen hebt
Tien kleine visjes. Die zwommen naar de zee.
Tis goed zei de moeder maar ik ga niet mee.
Ik blijf lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Vijf kleine visjes. Die zwommen naar de zee.
Tis goed zei de moeder maar ik ga niet mee.
Ik blijf lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Negen kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Vier kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Acht kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Drie kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Zeven kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Twee kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Zes kleine visjes. Die zwommen naar de zee. Tis
goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot.
Want in de zee zwemmen haaien. En die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub blub, blub, blub, blub,
blub blub, blub, blub, blub, blub

Eén klein visje. Die zwom naar de zee
Tis goed zei de moeder maar ik ga niet mee. Ik blijf
lekker in die oude boerensloot. Want in de zee
zwemmen haaienEn die bijten je dood.....
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Woensdag
8 april

KLIK KLIK KLIK
We hebben deze vakantie
nog niet geweldig veel
foto's gemaakt, daar gaan
we vandaag verandering in
brengen. Vandaag is het
fotodag.

Oei!
Lisa heeft een probleem! Lisa is een fotografe die ook meedoet
met onze vakantie. Vandaag was het de grote wedstrijd van de
mooiste foto en ze heeft nog niets.
Benodigdheden: Foto, lijm of plakband en knutselgerief
Zoek een foto van een oude Kazouvakantie op (je kan al je foto's
terugvinden via 'Mijn Kazou-Profiel, heb je geen Kazoufoto dan
kan je ook een andere foto van jezelf gebruiken.)
De bedoeling is dat je je foto versiert die op de volgende pagina
kleeft en daar woorden bijschrijft die je doen denken aan die tijd.
Bijvoorbeeld: vrienden, zomer, vrolijk, grappig.. Je mag de foto
ook delen met @kazouvakanties op Instagram.

Vandaag een doen we een momentje voor het slapen.
Vraag aan mama of papa om het nummer 'Dawn' van
Jean Yves Thibaudet op te zetten.

Eerst kijk je samen naar het schilderij, na een half minuutje
mogen jullie je ogen dichtdoen en denken aan de stad op het
schilderij, een stil dorp, sterren die fonkelen aan de hemel. De
muziek mag blijven spelen tot je helemaal rustig bent, daarna
mag je naar bed.
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Donderdag
9 april

Kazou? Daar zit muziek in!

Welk materiaal heb ik daar voor nodig?
Wc-rolletje, schaar, elastiekje, bakpapier of waxpapier, stiften
of potloden

Afbeeldingen: Wikihow

Neem je wc-rol en maak een gaatje 5 cm
van het einde met een potlood.

Knip een vierkant uit je wax/bakpapier dat
2,5 a 5 cm groter is dan de cirkel van je wcrol.

Neem een elastiekje en hang zo je papier
vast. Je kan nu je kazoo wat verder
versieren met stickers, stiften....
Je kazoo is klaar, vergeet niet dat je niet moet blazen maar 'dududu'
moet zeggen.
Hier alvast wat tips voor liedjes voor een muzikaal concert: heb je
even voor mij, #Likeme, leef...

Vouw een kikker met mama, papa, broer, zus... en doe
een race
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Vrijdag
10 april

We zijn al op de laatste dag
van onze vakantie
aangekomen :(
Maar we maken er een
geweldige laatste dag van.

Wat heb ik nodig?
250 g boter, 140 g kristalsuiker, 1 eigeel, 2 eetlepels vanilleextract, 300 g bloem
Het recept
1 Laat de boter zacht worden
2 Mix de 250 g boter met de 140 g kristalsuiker in een grote
kom met een houten lepel
3 Voeg het eigeel en het vanille-extract toe en meng opnieuw
4 Zeef de 300 g bloem in het mengsel
5 Verwarm de oven 10 minuten voor op 180°C
6 Bak de koekjes in de oven voor 10 à 15 minuten
7 Laat de koekjes afkoelen en versier ze eventueel

Onze koekjes zijn klaar. Tijd om ze in Kazoustijl te eten.
1 Maak plaats in je kamp zodat je daar straks je koekjes
kan eten
2 Maak een slinger van papier om je kamp te versieren
3 Voeg eventueel nog versieringen toe aan je plekje

Straks komen je mama, papa, broer, zus... eten. Maar
mogen zij zomaar je koekjes eten? NEEEEE! Jij hebt daar wel
een hele week deze vakantie voor gedaan. Dus als ze naar
je lakenkamp komen om koekjes te eten mag jij voor 1 keer
de moni zijn en ze opdrachtjes laten doen! Hier zijn ze...
0 Maak een tekening voor mij
0 Geef me 5 complimenten
0 Spring 50 keer
0 Zing een liedje van K3
0 Geef mij eerst een massage
0 Doe een dansje
0 ...

Vandaag doen we een momentje voor het slapen. Vraag
iemand anders om dit voor te lezen.
WAAROM?
Waarom valt alles nou omlaag? En nooit een keer omhoog?
Waarom is regen altijd nat? En nooit een keertje droog?
Waarom is sneeuw toch altijd wit? En nooit een keer oranje?
Waarom zit aan een notenboom? Nou nooit eens een kastanje?
Waarom zijn de bananen krom? En nooit een keertje recht?
En heeft een kat meestal een staart? Maar heeft ie nooit een vlecht?
Waarom is vijf keer twee steeds tien? Waarom nou nooit eens acht?
Waarom zijn stenen altijd hard? En nooit een keertje zacht?
Waarom schijnt overdag de zon? En waarom ’s nachts de maan?
Waarom is China niet dichtbij? Maar heel ver hier vandaan?
Waarom wordt het nou nooit eens vroeger? Maar wordt het altijd later?
En zwemt een vis nooit in de lucht? Maar altijd in het water?
Waarom heb ik nou wel twee oren? Maar heb ik maar één neus?
Waarom is een kaboutertje? Veel kleiner dan een reus?
Waarom heeft een agent geen hoed. Maar draagt ie steeds een pet?
Waarom mag ik niet opblijven? En moet ik al naar bed?
Hans Erkamp

Het

was een hele

leuke week samen
met jullie.
Zin in meer Kazouplezier? Doe dan zeker mee
met onze online paasvakantie.
Kazou.be/onlinepaasvakantie

KAZOU

