
Zomervakantie Doe-Boek
Boordevol spelletjes, activiteiten en uitdagingen voor een leuke zomer!

Escape Room:  
Het zomerkamp mysterie

Mini strand games

Vakantie spellen

Fruit cocktails maken!

en nog veel meer...

6-12 
jaar



Dit Doe-Boek wordt je aangeboden door:Vind jij alle 

teenslippers in dit 

doe-boek?

Doe mee 
en win!

Tel ze allemaal 
en mail jouw 

antwoord vóór 
31 augustus, 

naar:

alleskidsclub@smallsteps.nl 

5 x  
cadeaubon 

10,-

Met dit doe-boek worden lange autoritten een 

feestje of pak hem er thuis gewoon even bij als je 

zin hebt! Maak een vlieger van een plastic zak of 

maak een heerlijke fruitige zomer cocktail. 

Als je na het drinken honger krijgen, kijk dan even 

naar de fruitige zomer ijsjes of maak bannocks. 

Ben je meer een actieveling? Geen probleem en 

ga de uitdaging in de thuis Escape Room 

'Het Zomerkamp Mysterie' aan. Als je denkt dat 

dat allemaal al cool is? Kijk dan gerust verder in 

het doe-boek, want er is nog veel meer!

De leukste activiteiten!



Fruitige zomer
isjes

 Wat heb je nodig voor 4 ijsjes:
 • 8 aardbeien
 • 2 bananen
 • 1 eetlepel melk
 • 1 kleine mango
 • 4 ijshouders met ijslollystokjes
 • Blender

1. Maak de aardbeien schoon en snijd de groene topjes eraf.
Pureer ze in een blender. Schenk de ijshouders voor een derde 
vol met de aardbeienpuree. Laat dit 2 uur invriezen.

2. Schil de bananen en snijd ze in stukjes. Doe ze samen met de 
melk in deblender. Schenk het mengsel boven op de aardbeien. 
Laat ook dit 2 uur invriezen.

3. Zodra je bij de laatste laag bent, de mango, moet je de ijsjes 
eerst even 15 minuten laten ontdooien, anders krijg je de stok-
jes er niet in. Schil de mango en snijd deze in stukjes. Maak het 
schillen makkelijker door de mango met een schone theedoek 
vast te houden. Dan is hij niet zo glibberig. Doe de mangostukjes 
in de blender. Giet de mangopureeboven op de banaan en laat 
4 uur invriezen. Klaar!

Tip: natuurlijk kun je ook ander lekker fruit, zoals kiwi proberen.
Of gebruik fruitsap, zoals sinaasappelsap.

 Wat heb je nodig?
 • Een kan
 • Water 
 • Fruit
 • Bekers
 • Rietjes

1. Snij het fruit in stukken.

2. Pak een beker. De stukjes fruit die jij hebt gemaakt kunnen in 
het bekertje.

3. Schenk een beetje water dat in de kan zit in jouw bekertje. 
Niet helemaal tot de rand hoor.

4. Jouw eigen fruitdrankje is klaar! O nee, er hoort nog een rietje 
in natuurlijk. Drink smakelijk!

Fruitige zomer
Cocktails



Warrige 
draden

 Wat heb je nodig?
 • Bollen touw of wol
 • Cadeautjes
 • Tuin of woonkamer
 • Papier en potlood

1. Ieder kind krijgt een klein ingepakt cadeautje, een bolletje wol of 
touw en een papiertje met de naam van één van de andere kinderen. 

2. Bevestig aan het begin van de bol touw of wol de naam van de 
ander.

3. Begin met het afrollen van je bol touw of wol. Het liefst door de 
tuin of woonkamer. Maak het zo gek als je zelf wilt om het moeilijk te 
maken voor degene die de bol weer op moet rollen!

4. Aan het eind van de rol wordt het cadeautje vastgemaakt, en keert 
iedereen terug naar het startpunt. 

5. Klaar voor de start? Iedereen moet eerst zijn eigen naam zoeken 
aan het begin van de bol. Dan begint het pas echt. Wie rolt zijn bol 
het snelste op en krijgt zijn cadeau te pakken?

Kan je de juiste weg 
naar de schat vinden?Schat zoeken



 Wat heb je nodig?
 • 1 dobbelsteen
 • Schelpen (als pion)
 • Schepje
 • Bal
 • Stopwatch/timer

Strand 
bordspel

 Wat heb je nodig?
 • 1 bakje water per deelnemer

 • Een bal
 • Buitenruimte

Watermijnen

spel

1. Vul alle bakjes met water.

2. Alle deelnemers kiezen een plekje uit tegenover elkaar met 
het bakje water voor hun voeten.

3. Probeer nu om de beurten de bal in het bakje water te 
mikken bij een ander. Wie wordt het natste?

1. Gooi om de beurten de dobbelsteen en zet 
    dat aantal stappen op het bord.

2.Kom je op een opdracht vakje? Voer de opdracht
   binnen 30 seconden goed uit, dan mag je nog 
   een keer gooien.

      Zoek iemand en begraaf hun voeten in het zand!

     Zoek iemand en gooi 10 keer de bal over. 
 
 Zing hardop een kinderliedje!



 Wat heb je nodig?
 • Dun touw
 • 4 lange satéstokjes
 • 1 plastic zak
 • Tape/plakband
 • Dikke korte tak

Vlieger 
maken

1.Verbind twee satéstokken aan elkaar door een derde in het 
midden ermee te verbinden. Gebruik touw of tape.

2. Bevestig 1 satéstok als een kruis aan de lange satéstok iets 
boven het midden. Bevestig deze met touw zodat die blijft zitten.

3. Verbind de buitenkanten van de stokken aan elkaar met touw 
zodat je een frame krijgt. Knip de plastic zak uit in de vorm van de 
vlieger (iets groter dan de stokken) en plak deze met tape/plak-
band aan de touwen vast. (gebruik goede stevige tape)

4.Knip 2 korte touwtjes die van de lange rechtopstaande satéstok 
naar beide stokken aan de zeikant (in het midden). Je creeert een 
'V''.

5. Verbind de 2 touwtjes in het midden naar elkaar toe. Verbind 
daaraan je vliegertouw. Maak hem lang genoeg en rol hem op 
over de dikke korte tak.

Zomer 
kruiswoord

puzzel

Van links naar rechts
3. Vakantiehuisje achter de auto (sleurhut)4. Huisje van weekdieren. Je vindt ze aan het strand7. Badkleding voor meisjes
8. Badkleding voor jongens
9. Hier kun je vlees op roosteren
12. Beschermt je ogen tegen het felle zon licht15. In dit vakantiegebouw moet je zelf koken16. Koude lekkernij
17. Schoenen voor in de zomer
18. Beschermt je huid tegen de felle zon

Van boven naar beneden
1. Heb je als je lang niet naar school hoeft
2. Lange rij auto's
5. Mooi gebouw waar je een kamer kunt huren

6. Kun je versturen vanaf je vakantieadres
8. Plaats waar je kunt zwemmen
10. Huis van een ridder op het strand
11. Vervoermiddel als je ver op vakantie gaat

12. Jaargetijde
13. Op vakantie gaan met de tent
14. Heel groot water
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Woordzoeker
 
 Zoek deze woorden
 reiskoffer   toerist
 hotel   rugzak
 fototoestel  zomer
 kamperen  spelen
 camping   zon
 vakantie   reis
 daguitstap  caravan
 vakantieschool  tent

Zoek de 
verschillen

Kan jij de 7 verschillen vinden?



Bannocks
maken

 Wat heb je nodig?
 • 250 gram zelfrijzend bakmeel • scheut olie voor in het deeg
 • 125 ml water
 • scheut olie voor in de pan
 • ½ tl zout
 • optionele toevoegingen 
   kruiden, olijven in kleine 
   stukjes, jam, kaas, pasta etc

1. Doe het meel in een kom, voeg het zout toe en roer er de olie 
door. 

2. Voeg dan beetje bij beetje het water toe totdat je een soepel 
maar niet klef deeg hebt. Vorm er een bal van. Maak daarna 
kleine balletjes ter grootte van een pingpongbal. Druk ze daarna 
plat tot 1 cm. 

3. Leg in het midden van het deeg een theelepel beleg (jam, 
olijven, kaas...).Vouw het deeg dubbel en druk de zijkanten goed 
dicht, net zoals bij een appelflap. Let op dat je het beleg er niet 
tussenuit perst.

4. Laat de olie heet worden in  
de koekenpan en bak op  
middel tot hoog vuur. Draai nu  
de bannocks regelmatig en  
bak ze in totaal ongeveer 5  
minuten. Je weet of ze gaar zij  
door er een satéprikker in te  
doen en er geen deeg aan  
blijft plakken.

 Wat heb je nodig?
 • gekleurde steentjes  
   als pionnen
 • heel veel schelpjes
 • stopwatch of timer
 • papier en pen

Schelpen spel
1. Knip tien kleine briefjes uit het papier en schrijf op vijf briefjes 
een '1' en op de andere vijf briefjes een '2'. Vouw de briefjes dicht en
maak een kommetje in het zand en gooi ze daar in.

2. Pak om de beurten een briefje, je mag zoveel stappen op het bord zetten als 
er op je briefje staan. (gooi het briefje daarna weer terug in je kommetje)

Voer je onderstaande opdrachten goed uit mag je 1 stap extra!
ZON: Maak van de schelpen een zon binnen 30 seconden.
AUTO: Maak van de schelpen een auto binnen 30 seconden.
EENHOORN: Maak van de schelpen een eenhoorn binnen 30 seconden.
VERKEERSBORD: Ga 2 stappen terug.

 Finish

 Start 1 3 4

6 8 9 11

12 13 15 16



 Finish

Zomerkamp 
mysterie

Thuis 
Escape Room

Wat heb je nodig?
 - Een tentje
 - Picknick kleed
 - Schepje
 - Een tuin, stukje park en anders gewoon  
   binnen!
 - Een oude (kampeer)tas (evt 2 stuks)
 - 3 x Kistjes of bakjes welke dicht kunnen
 - Plakband
 - Een oud boek(die daarna weg mag)

De Escape Room klaar zetten
Volg onderstaande stappen goed op!

Wat moet je printen 
en knippen?
 - Legpuzzel
 - Figuren
 - 3 robijnen
 - Oude spreuk
 - Codeslot 1, 2 & 3
 - Voorblad spreukenboek
 - Geheimschrift
 - Geheime code
 - Latijnse woorden
 - Oplossingsspreuk

Tips
 - Gebruik steentjes om op de
   papieren puzzel te leggen tegen  
   wegwaaien.
 - Baken het zoekgebied af met  
   vlaggetjes of iets anders.
 - Speel zelf de verdwenen kampleider  
   en kom terug als ze de  
   oplossingsspreuk hebben.

Stap 1: Zet een tentje neer, leg het picknickkleed erbij en wat leuke 
kampeer accesoires. Plaats voor de tent de ‘oude spreuk’. 

Stap 2: Verstop de ‘9 puzzelstukken’ in en rondom de tent. Hoe verder 
weg hoe moeilijker en hoe dichterbij, hoe makkelijker.

Stap 3: Stop de ‘6 figuren’ in de (kampeer)tas en verstop deze 
ergens in de bosjes. Plaats eventueel leuke kampeerartikelen in de tas 
als afleiding(landkaart, bestek, bekers enz)

Stap 4: Plak ‘codeslot 1’ op een bakje of kisje met plakband en stop 
daarin de ‘rode robijn’. Plaats het bakje in de tent, 
eventueel onder een kleedje of in een kampeertas met kleding.

Stap 5: Knip wat bladzijdes uit het oude boek, gooi er wat koffie 
overheen en laat drogen om het boek een oud uiterlijk te geven. Plak 
op de voorkant het ‘voorblad spreukenboek’ en plak middenin het 
boek het ‘geheimschrift’ en de ‘latijnse woorden’ verspreid. Stop de 
‘groene robijn’ tussen bladzijdes en kies een plekje in aarde of zand in 
de buurt van de tent en begraaf het spreukenboek (evt. in een plastic 
zak). Graaf ongeveer 10 tot 20 cm diep (makkelijk of moeilijker) en 
maak een kruis in de aarde wanneer je het gat hebt dichtgegooid. 
Verstop het schepje ergens rondom de tent.

Stap 6: Plak de ‘geheime code’ aan het plafond van de tent met 
plakband. 

Stap 7: Stop de ‘paarse robijn’ in een bakje of kistje en plak daar op 
‘codeslot 2’. Verstop dit bakje of kistje ergens onder of achter een stuk 
weg van de tent.

Stap 8: Plak ‘codeslot 3’ op het laatste kistje of bakje en stop daarin de 
‘oplossingsspreuk’. Verstop dit kistje goed een eind weg van de tent.



Het verhaal
Wat is zomerkamp toch leuk! Heerlijk 
kamperen en lol beleven met elkaar. 
Na een drukke dag zwemmen in het 
meer zit je met je vrienden bij het 
kampvuur. Tom begint een 
spookverhaal te vertellen als er ineens 
een harde gil door het bos klinkt...

Je twijfelt, maar rent erop af. Daar 
vindt je Anna die verschrikt voor zich 
uit staart. ‘
Ik was met kampleider Bert op zoek 
naar paddestoelen toen hij ineens in 
het niets is verdwenen. Ik heb alleen 
deze oude spreuk gevonden...’.

Veel ‘escape’ plezier!

1. Deelnemers beginnen met het lezen van de oude spreuk en 
beginnen met het zoeken naar de 3 robijnen.

2. & 3. kunnen wisselend plaatsvinden.

2. Vinden van 9 puzzelstukken en het maken van de puzzel. 
Zoeken naar de 6 figuren en deze op de juiste plek zetten. 
Code 185 op de juiste figuren zien en openen van codeslot 1. 
Vinden van rode robijn.

3. Zien/vinden van het kruis in de aarde (en het schepje) en 
uitgraven van het spreukenboek met daarin de groene robijn.

4. Vinden(of al eerder gevonden) van de 
geheime code op het plafond van de tent. 
Spreukenboek gebruiken om de cijfercode te 
ontcijferen. Met code 416 het kistje van codeslot 2 openen 
en vinden van de paarse robijn.

5. De 3 robijnen op de juiste volgorde leggen van de oude 
spreuk met behulp van de latijnse woorden in het 
spreukenboek. Met code 392 het laatste kistje of bakje met 
codeslot 3 erop openen en vinden van de oplossingsspreuk.

Belangrijk: De losse spullen die verstopt liggen kunnen ten 
alle tijde gevonden worden. Laat de groep de materialen 
verzamelen op één plek. De kistjes of bakjes met een 
codebriefje erop mogen nooit geopend worden zonder de 
juiste code!

Tips: 
- Geef niet te snel een hint, laat ze even aanmodderen.
- Gebruik een potlood voor het invoeren van codes op de 
codebriefjes.

Volgorde escape room
* alleen lezen voor degene die de Escape Room uitzet!
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Legpuzzel: Knip uit over de zwarte lijn

Viridi = groen
Rubrum = rood

Hyacinthum = paars

3 robijnen

  latijnse woorden
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Legpuzzel: Knip uit over de zwarte lijn

Viridi = groen
Rubrum = rood

Hyacinthum = paars

3 robijnen

  latijnse woorden



Figuren: Knip uit over de zwarte lijn

Oude spreuk

Achterkant uitknip materialen Escape Room



Figuren: Knip uit over de zwarte lijn

Oude spreuk

Achterkant uitknip materialen Escape Room

6 figuren: Knip uit over de zwarte lijn

Oude spreuk



Achterkant uitknip materialen Escape Room



NIET openen zonder de code! 
Spelleider bepaald of dit geopend mag 
worden.

Code
slot 1

Kan vervangen 
worden door een 
cijferslot op het 
kistje/bakje
indien aanwezig!

Tip! Laat de 
kinderen met 
potlood de code 
schrijven en zorg 
voor een gum.

N
IET openen zonder de code! 

Spelleider bepaald of dit geopend m
ag 

w
orden.

Code
slot 3

NIET openen zonder de code! 
Spelleider bepaald of dit geopend mag 
worden.

Code
slot 2 Tip! Laat de 

kinderen met 
potlood de code 
schrijven en zorg 
voor een gum.

geheimschrift

geheime code



Achterkant uitknip materialen Escape Room



voorblad spreukenboek

oplossingsspreuk



Achterkant uitknip materialen Escape Room

 Van links naar rechts
 3. caravan
 4. schelp
 7. bikini
 8. zwembroek
 9. barbeque
 12. zonnebril
 15. appartement
 16. ijsje
 17.slippers
 18. zonnebrand

 Van boven naar beneden
 1. vakantie
 2. file
 5. hotel
 6. ansichtkaart
 8. zwembad
 10. zandkasteel
 11. vliegtuig
 12. zomer
 13. kamperen
 14. zee

Antwoorden






