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KOContact – gezin (5) 

 

 

Beste ouder(s) / opvoeder(s), 
 

“Hieperdepiep, het is vakantie. Iedereen is even blij. Hieperdepiep het is vakantie. Alle kindertjes 
zijn vrij.” Zo luidt een eerste couplet van een kinderliedje. Het tweede couplet vertelt over de 

vakantieplannen die een kind kan hebben, maar dat couplet is in deze tijd toch wat minder actueel. 
Daarom in deze brief speciaal voor u en uw kind (eren) een aangepaste versie. 

In de week van 21 april hoorden we van onze premier dat de basisscholen op D.V. 11 mei in 
aangepaste vorm hun deuren weer mogen openen. Voor veel kinderen en ouders, maar ook voor de 
leerkracht, is dit een verheugend bericht. Voordat het zover is, is het voor u en uw gezin tijd voor 
een welverdiende vakantie. Er is hard gewerkt. En dingen die anders gaan dan normaal kosten veel 
energie. Tijd om weer tot rust te komen met elkaar.  Na zes weken thuisonderwijs leggen ouders en 

kinderen het schoolwerk aan de kant. Vrij. Veel ouders vinden het fijn dat er tijdens de vakantie 
geen schoolwerk wacht. 

  
 

VAKANTIE, EN NU? 
 
Maar invullen van vrije tijd in coronatijd hoe doe je dat? 
In het licht van het ‘nieuwe normaal’ zoals onze premier 
zei. Er klinken termen als ‘anderhalve meter 
maatschappij’. Ook in de vakantie, op vrije dagen en 
zodra de jongste kinderen naar school mogen, geldt dat 
we afstand moeten houden van elkaar.   
Het is daarom  fijn om leuke activiteiten te hebben die 
passen binnen dat nieuwe normaal. De kinderen zijn 
wellicht wat uitgekeken op de bekende spelletjes van 
afgelopen weken. Daarom  vindt u in deze brief allerlei 
ideeën om de vrije dagen op een fijne manier door te 
brengen. Bedenk vooraf of in uw gezin een bepaalde 
structuur ook in de vakantie helpend kan zijn voor een 
prettige sfeer of dat het juist fijn is om even niets te 
moeten. Laat de kinderen meedenken, deel vooraf 
ideeën waar ze zelf niet zo snel op zouden komen en 
laat dan iedereen iets op een briefje schrijven wat ze 
graag zouden willen doen.  

   

GEHOORDE UITSPRAKEN 
 
“Mama, wat is een moeder uit 
duizend, wat betekent dat?” 
Na mijn uitleg zei ze spontaan: 
“Dan ben jij dus ook zo’n 
moeder!” 
 
“Sterven vind ik niet erg want 
dan kan ik eerder naar de 
Heere Jezus” (meisje, 4 jaar) 
 
“Mijn juf bracht een hele tas 
vol met állemaal werk! Ik word 
druk joh op de neppe school” 
 
“Mijn zoon praat via Skype 
met opa en oma. Hij praat met 
een volume alsof hij zelf de 
afstand moet overbruggen… ze 
wonen ruim een uur rijden van 
ons”, Ik bedenk op zo’n 
moment maar: als opa en oma 
er maar van genieten.”  
 
“Mam ik doe nog meer 
werkjes. Ik heb nog voldoende 
energie over.” 
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CITAAT VAN … 
 
J.C. RYLE (1816-1900) 
 
De les van Bethel (2 Kon.2:23,24) 
De Heere lette op de kleine kinderen in Bethel. 
Kinderen, al zijn jullie klein en jong. God let 
altijd op jullie. Hij ziet hoe jullie je thuis 
gedragen, hoe jullie je gedragen als jullie aan 
het spelen zijn. Hij let erop of jullie je 
gebedjes opzeggen of niet en hoe jullie die 
opzeggen. Hij let erop of jullie gehoorzaam 
zijn aan wat je moeder je zegt en hoe jullie je 
gedragen als jullie je moeder niet zien. Hij let 
erop je hebzuchtig bent, alleen maar aan 
jezelf denkt, dwars bent, of liegt of iets pakt 
wat niet van jou is. Er is bij kinderen niets 
waar God niet op let. Onthoud, dat Hij ook 
naar het gebed van kinderen luistert (de kleine 
Ismaël in de woestijn). Zeg elke morgen als je 
opstaat tegen jezelf: ‘God ziet me. Laat ik 
leven als onder het oog van God.’ Alles wordt 
opgeschreven in Zijn grote boeken en van alles 
moet rekenschap worden afgelegd op de 
laatste dag. 

 

TIPS VOOR DE VAKANTIE  
- Organiseer een sjoelwedstrijd voor het hele gezin. 

- Maak met elkaar een legpuzzel van 1000 stukjes. Ook gezellig als het regent. 

- Maak een wandelspeurtocht. Van te voren krijgen de kinderen een opdracht. Bijvoorbeeld: 

zoek alles met de kleur groen. Of wat moeilijker: zoek iets op volgorde van het alfabet. 

Door er een prijsvraag van te maken kan het leuker worden. Dat is per gezin verschillend. 

- Ga tafeltennissen. Dit kan ook binnen. Netjes en badjes zijn gemakkelijk online te bestellen.  

- Plak met elkaar de foto’s van de kinderen in een mooi fotoalbum of laat grotere kinderen 

een digitaal album maken. 

- Luister een luisterboek of vertellingen. www.debanier.nl/luisterboek,   

https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/. 

- Bouw een wigwam. Dit kan zowel binnen als buiten. Bind vier stokken bovenaan met een 

touw aan elkaar, zodat de stokken schuin kunnen staan. Hang er een zeil of oud laken 

overheen.  

- Maak muziek en zing met elkaar. https://www.elkzingzijnlof.nl/ . 

- Stimuleer kinderen iets te koken of te bakken, zie onderaan de brief voor een recept.  

- Zoek met elkaar de spelletjeskast uit. Lekker opgeruimd en vaak worden spellen opnieuw 

ontdekt.  

- Teken met stoepkrijt een racebaan op de stoep. Haal je auto’s tevoorschijn en racen maar.  

- Maak met elkaar mooie kaarten of een tekening en stuur die naar mensen die veel alleen 

zijn in deze tijd. 

- Lees een boek voor. Ook oudere kinderen genieten hier van.  

 

http://www.koc.nu/
mailto:toegang@koc.nu
http://www.debanier.nl/luisterboek
https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/
https://www.elkzingzijnlof.nl/
https://kocdiensten.nu/aanmelden-nieuwsbrief/
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KONINGSDAG WORDT WONINGSDAG 
  

- Hang de vlag uit. Voor de koning en 

voor elkaar.  

- Bak een lekkere oranjetompouce. 

Breng er ook één bij je opa en oma, 

bij de buurvrouw, bij je tante enz.  

- Maak met de jongste kinderen een 

muts of sjerp. Natuurlijk in de 

kleuren van de Nederlandse vlag.  

- Zing om 10.00 uur met elkaar het 

Wilhelmus (landelijk initiatief). 

- Maak een mooie verjaardagskaart 

voor de koning en stuur die op.  

- Versier je fiets. 

- Zing en musiceer liederen die bij 

Koningsdag passen.  

- Maak een rood-wit-blauw slinger. 

 

VERVOLG TIPS VOOR DE VAKANTIE  
- Letterslang: kies een thema, bijvoorbeeld dieren. De eerste speler noemt een dier met een 

A, bijvoorbeeld aaP, de volgende speler noemt dan een dier dat begint met de laatste letter 

van het voorgaande dier, in dit geval de P, bijvoorbeeld PandabeeR, nu is de volgende speler 

aan de beurt. Net zo lang totdat niemand iets meer weet. Alle dieren mogen maar één keer 

genoemd worden. Je kunt natuurlijk ook thema’s nemen als: steden, landen, groente en 

fruit enz.  

- Organiseer een High Tea. Een picknick in de tuin of op een rustige open plek is ook gezellig.  

- Laat kinderen een powerpoint maken over een leerzaam onderwerp en deze presenteren 

aan de rest van het gezin. 

- Als er in uw gezin, ook in de vakantie, behoefte is aan een vaste structuur, dan is er de 

mogelijkheid om op een vast tijdstip een Bijbelvertelling terug te luisteren. (via 

https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/) 

- In de vakantie is er ook wat meer tijd om er samen over door te praten. Met elkaar een 

nieuw psalmvers aanleren, is ook een mogelijkheid. Vaste gezins- en bezinningsmomenten 

zijn juist in de vakantie waardevol. 

http://www.koc.nu/
mailto:toegang@koc.nu
https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/
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VRAAGBAAK 
 
Onze ambulant hulpverleners 
staan klaar om u met raad en 
daad bij te staan. Mail ons als u 
vragen hebt (toegang@koc.nu). 
Er zal dan door één van de 
ambulant hulpverleners 
telefonisch (of via beeldbellen) 
contact met u worden 
opgenomen. We zullen met u 
overleggen over een tijdstip 
dat voor u praktisch is. 
Belangrijk: vermeld in uw e-
mail naam en telefoonnummer. 
 

* De aanmelding via Toegang is 
bedoeld voor gezinnen die geen 
cliënt zijn van KOC Diensten. 
Cliënten van KOC raden we aan 
hun vragen te bespreken met 
de eigen hulpverlener. 
 
 

VOOR DE KLEINTJES 

 
Hieperdepiep het is vakantie.  
Iedereen is even blij. 
Hieperdepiep het is vakantie.  
Alle kindertjes zijn vrij. 
 
Dan ga ik thuis fijn spelen. 
Ik ga spelen in de tuin. 
Of misschien ga ik wel zwaaien bij mijn oma voor het raam. 
 
Hieperdepiep, na de vakantie. 
Mag ik weer naar school. 
Hieperdepiep, na de vakantie. 
Ma-ag ik weer naar de school. 
 
En oh dat gaat iets anders.  
Dan ik altijd was gewend. 
Maar dat is niet erg. Ik ben zo blij dat ik de juf weer zie. 
 
Hieperdepiep, na de vakantie. 
Mag ik weer naar school. 
Hieperdepiep, na de vakantie. 
Ma-ag ik weer naar de school. 
 

VERVOLG TIPS VOOR DE VAKANTIE  
 

- Op de site van de ROV zijn ook een aantal bruikbare tips te vinden. We lichten er één uit: 
Geef pubers een leuke klus te doen in huis of tuin. Auto wassen, tuin schoffelen, schutting 
verven enz. Zie verder: https://rovereniging.nl/10-tips-van-de-rov/ 
 

- Koekjes bakken:  
https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/2019/maart/de-lekkerste-
koekjes/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=LLreg-2020-03-
25&utm_content=LLreg-2020-03-25&utm_term= 
 

- Knutselidee insectenhotel:  
https://vierwindstreken.com/promotie/Kinderen%20thuis%20-%20Insectenhotel.png 
 

- Proefjes doen: https://www.proefjes.nl/proefjes.php 
https://www.proefjes.nl/categorie/zintuigen 
 

- De natuur in: file:///C:/Users/Downloads/mini%20schatkist.pdf 
 

http://www.koc.nu/
mailto:toegang@koc.nu
https://rovereniging.nl/10-tips-van-de-rov/
https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/2019/maart/de-lekkerste-koekjes/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=LLreg-2020-03-25&utm_content=LLreg-2020-03-25&utm_term=
https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/2019/maart/de-lekkerste-koekjes/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=LLreg-2020-03-25&utm_content=LLreg-2020-03-25&utm_term=
https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/2019/maart/de-lekkerste-koekjes/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=LLreg-2020-03-25&utm_content=LLreg-2020-03-25&utm_term=
https://vierwindstreken.com/promotie/Kinderen%20thuis%20-%20Insectenhotel.png
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.proefjes.nl%2Fproefjes.php&data=02%7C01%7Cavanrijswijk%40koc.nu%7Cfb342e2045ac45030ec108d7e1ddeb2c%7Cc3b64027646249fc8ec5155e2efce09e%7C1%7C0%7C637226215955553304&sdata=14JghK5BVU18z79%2Bpnot0RqL%2Bi07LhS%2FDG%2B4N7Q40Xw%3D&reserved=0
https://www.proefjes.nl/categorie/zintuigen
file:///C:/Users/Downloads/mini%20schatkist.pdf
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Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 

 
Met vriendelijke groet, 

Advies- en Redactieteam KOContact gezin 
 

RECEPT ORANJETOMPOUCE 
 
Ingrediënten en benodigdheden 
Voor oranje tompouce 
4 plakjes Koopmans Bladerdeeg 
1 zakje Dr. Oetker Banketbakkersroom 
400 ml water 
1 zakje Dr. Oetker Glazuur Wit 
Dr. Oetker Kleurstoffen (1 rood, 1 geel) 
Bakgerei 
Bakpapier 
Bakplaat 
Beslagkom 
 
Verwarm de oven voor en bekleed de bakplaat met bakpapier. (Elektrisch 200°C / Hetelucht 
180°C) Verwijder het folie en ontdooi 4 plakjes bladerdeeg op het werkblad een minuut of 10. 
Snijd de plakjes doormidden en prik met een vork gaatjes in het bladerdeeg. Leg de 
bladerdeegplakjes op de bakplaat en plaats 8 minuten in de oven. 
 
Haal de bakplaat uit de oven, druk met een doek alle lucht uit het bladerdeeg en plaats 
opnieuw in de oven. Bak vervolgens nog een minuut of 10 totdat het goed goudbruin en 
knapperig is. Haal uit de oven en laat de plakjes goed afkoelen. 
 
Banketbakkersroom maken 
Doe het water en de mix voor banketbakkersroom in een beslagkom en meng met een mixer met 
garden op de middelste stand tot één geheel. Klop het geheel daarna één minuut op de hoogste 
stand tot een glad mengsel. Laat de banketbakkersroom ca. 5 minuten opstijven in de koelkast. 
 
Maak een oranje tompouce 
Verdeel de banketbakkersroom over vier plakjes bladerdeeg en leg de andere plakjes erop. Leg 
het zakje glazuur in een kom met heet water tot deze goed vloeibaar is. Kneed even goed door, 
open dan het zakje en giet het glazuur in een schaaltje. 

Roer een aantal druppels rode en gele kleurstof door het glazuur totdat je een mooie diep 
oranje kleur hebt. Bestrijk iedere tompouce met een flinke laag van het oranje glazuur. Klaar 

om vorstelijk te serveren! 

http://www.koc.nu/
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