
 

 

 

 

Monkey Donky Speelhuis 
anti-verveel-tips!  

 

Wat een leuke en lieve reacties op de anti-verveel-

tips hebben we ontvangen van jullie! Dat doet ons echt ont-

zettend goed. Stuur ons ook vooral foto’s/filmpjes door van 

jullie thuisactiviteiten, want wij missen JULLIE koppies en 

snoetjes ook heel erg! Hier wat nieuwe tips om de rest van 

de week + het weekend mee door te komen.   

Knutseltips 
Een bijzondere en makkelijke tip komt van Elise van 
de Paterswoldseweg en Willeke van de Oosterhamrikkade, namelijk 
verven met gekleurd ijs! Hoe dan, vraag je? Nou, simpel! Water 
mengen met verf, dit in een ijsblokvorm doen en met prikkers/
stokjes/lepels erin in de vriezer zetten. Nachtje wachten en klie-
deren maar! Door naar de volgende tip. We kunnen ons voorstellen 
dat je soms een beetje chaggie wordt van het binnenzitten. Milou 
van de Kraneweg noemt als tip je huis versieren met zelfgemaakte 
slingers. Zo zorg je voor wat meer sfeer in huis en daar wordt ieder-
een blij van! En nog een tip voor de allerkleinsten: verf in 
een ziplockbag, goed dichtplakken met tape, vastplakken aan een 
tafel of op de grond en met de vingertjes over de zak heen gaan.  

Op vakantie in eigen huis 
Jullie zijn dan wel drie weken vrij, het lijkt alleen in de verste weg niet 
op vakantie. Maar we kunnen in het weekend wel een beetje alsof 
doen, toch? Denise van de Hamburgerstraat kwam met de geweldige 
tip om uit eten te gaan in je eigen huis! Duik in de voorraad- en koel-
kast en verzin een menu. Maak naamkaartjes, versier de tafel met 
eigen frustels en trek lootjes om te bepalen wie ober mag spelen (en 

wie afwasdienst heeft  ). Wel anderhalve meter uit elkaar gaan 
zitten natuurlijk. Scheelt weer, zo kan niemand het superlekkere eten 
van jouw bord pikken!  Maak het helemaal compleet door van je 
eettafel een tent te maken (tip van Maaike van de Hamburgerstraat, 
groot succes bij haar dochter Lena) en te doen alsof je op de camping 
bent. Klapstoeltjes neerzetten, eten met campingservies en naar de 
wc gaan met een wc-rol (of drie) onder je arm. 

Aan de bak! 
Een aantal collega’s (o.a. Caroline van de Kraneweg) geven de tip om 
thuis aan de bak te gaan. Op internet staan heel veel tips om samen 
met kinderen te bakken. Wil je iets gezonds en verantwoords? Een 
makkelijk en veelzijdig recept om te maken is bananenbrood. Tik het 
in bij google en je ziet al snel veel basisrecepten om mee te begin-
nen. Je kunt het zo lekker maken als dat je het zelf wil. Voeg bijvoor-
beeld fruit (blauwe bessen) of noten toe, of maak een carrotcake 
versie door geraspte wortel en heel veel kaneel toe te voegen (tip 
van Inge van de Hamburgerstraat). Voor andere lekkere recepten, 
zowel gezond als heerlijk ongezond, kijk vooral op de website van 
Chickslovefood.com. Zoek daar op bakken/koken met kinderen en 
leef je uit! En als het recept geslaagd is moeten jullie dat nog een 
keer maken voor de groepsleiding, dat snap je wel toch!   


