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Dit boekje wordt jou aangeboden door de YMCA Zoetermeer. De YMCA zet zich 
in voor ontspanning, vermaak en plezier van kinderen. Dit doen we op locatie, 
maar ook door dit boekje bij jou thuis. 
 

Voor meer informatie kijk op: www.ymcazoetermeer.nl  

 

Rebus 

 
 

 

Pinguïn knutsel 
 
Benodigdheden: 
 Wc rolletjes 
 Gekleurd papier  
 (zwart, wit, oranje) 
 Lijm en schaar 
 
Uitleg: 
Bekleed een wc-rolletje met zwart papier.   
Maak van wit papier een buik en ogen, van oranje    
papier een snavel en voetjes en van zwart papier    
vleugels.  
Plak deze op het wc-rolletje. Kies voor  het haar een 
strook van leuke kleur papier. Knip dit strookje in  tot 
ongeveer 2 cm boven de rand. 
Plak de rand aan de binnenkant van het wc-rolletje. 
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Woordzoeker 
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Maak de sneeuwvlokken af 
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Spelletjes voor binnen 

 
 

 

IJsklontjes race 
 
Maak een racebaan van aluminium folie. 
IJsbootjes maak je door cupcakevormpjes met    
water of ijsblokjes 1 uur in te vriezen. 
Onthoud goed welk ijsbootje van jou is. Je kunt er 
ook een vlaggetje insteken! 
Wie haalt als eerste de finish? 
 

Sneeuwpop 
bowlen 

 
Gooi vanaf nu geen 
wc rol meer weg, 
maar maak er 
sneeuwpoppetjes 
van! En als je er 6 of 
10 hebt, kun je   
bowlen. Wie gooit 
die strike?! 
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Doe jij mee 
in de zomer van 2021? 

Zomerkamp 
17 t/m 24 juli 

 
Huttenbouwweek 

16 t/m 20 augustus 

 
Meer info: 

www.ymcazoetermeer.nl 
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Spelletjes voor buiten 
 
Tip 1 Kleed je lekker warm aan 
Tip 2 Blijf veel in beweging 
Tip 3 Trek je laarzen aan 
Tip 4 Drink een warme choco na afloop 
 
Spel 1 Als er geen sneeuw ligt kun je met opgerolde 
sokken een sneeuwbalgevecht doen. Wie is er behendig 
en wordt niet geraakt? 
 
Spel 2 Zet een speurtocht uit door hoopjes stenen te 
maken of gebruik dode takken om de weg te wijzen. 
 
Spel 3 Doe ouderwets verstoppertje of 10 tellen in de 
rimboe. Bij 10 tellen in de rimboe heb je eerst 10 tellen 
om te verstoppen, dan 9 tellen, en zo verder. 
 
Spel 4 Speel bevriestikkertje met elkaar. Als je getikt 
ben blijf je helemaal stil staan totdat je getikt wordt 
door een medespeler vrij rondloopt.  
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Knutselen 
Sneeuwpoppen 
 
Plak 2 wattenschijf-
jes op een ijsstokje. 
Maak van gekleurd 
papier een gezicht, 
een sjaal en een 
hoed. 
Plak deze op de 
wattenschijfjes. 

Kerstster 
 
Vouw een vouwblaadje 
2x diagonaal dubbel. 
Zorg dat de dichte 
kant boven ligt. 
Knip 3x het        
vouwblaadje in tot  
ongeveer 1 cm onder 
de dichte kant. 
Vouw het vouwblaadje 
weer open. 
Plak de 2 kleinste  
punten aan elkaar 
vast. 
Draai het blaadje om 
en plak vervolgens de 
volgende punten aan 
elkaar vast. 
Plak elk blaadje aan 
elkaar aan de         
bovenkant en in het 
midden. 
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Zoek de 6 verschillen en 
kleur de sneeuwpoppen in 

 Doolhof 
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Snijd een plakje 
bladerdeeg in stroken. 

 
Draai een strook 

rond een knakworst. 
 

Bak de traktatie in de oven 
volgens de instructie 
op de verpakking. 

 
Steek een satéprikker 
door de knakworst. 

 
Prik een driehoekje kaas 

op het einde. 
 

Klaar is je vuurpijl! 

 

Snijd een banaan in twee stukken. 

 

Doop de stukken in gesmolten chocola of 

smeer chocopasta met een mes. 

 

Plak twee witte smarties als ogen en    

drie halve oranje smarties                   

als voeten en neus. 

 

Lekker smullen van 

deze smakelijke pinguïn! 

Bron: www.ladylemonade.nl/ 

Wintertraktatie 
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Antwoorden: 
Rebus: Weer een nieuw boekje voor jou! Veel plezier. 
Woordzoeker: Winterpret. 

 

Verbind de cijfers 
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Teken zelf een sneeuwpop 



 15 

 

 

Maak zelf een sneeuwpop 
 
Benodigdheden: 
 2 oude sokken 
 Rijst of andere vulling 
 Knopen, lint, restje stof of wol 
 Naald en garen 
 Schaar 
 
Uitleg: 
Vul 1 sok met de rijst of andere vulling. Sluit de sok 
door een stukje garen er omheen te draaien.  
Maak met een nieuwe draad de nek.  
De andere sok knip je halverwege de voet af en hier 
maak je de must van.  
Versier de sneeuwpop met knopen, stof, lint etc.  
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Versier 2x 4 melk-
pakdopjes en 

speel met elkaar 
boter kaas en  

eieren.  

Leg om de beurt 
een dopje neer. 
Wie heeft er als 

eerst 3 op een rij? 

Boter Kaas en Eieren 


