WINTERBOEKJE CONQUISTA 2021

Lieve allemaal,
Met dit boekje willen we de kinderen in Limmen
veel knutselplezier geven.
Het staat vol met leuke knutsels, recepten,
kleurplaten en meer.
Print het boekje uit en ga er lekker mee aan de slag.
We wensen je er heel veel plezier mee!
Het Conquistateam

KLEURPLAAT

LEKKER LASTIG DOOLHOF
Vind jij de juiste route door het kasteel?

KORT SPROOKJE VAN GRIMM: HET HERDERSJONGETJE
Er was eens een herdersjongetje en hij was wijd en zijd beroemd om de verstandige
antwoorden die hij op alle vragen wist te geven. Nu hoorde de koning daar ook van.
Maar hij geloofde er niets van en hij liet het jochie bij zich komen. Toen zei hij tegen
hem: "Ik zal je drie vragen voorleggen. Kun je daarop antwoorden, dan zal ik je als
een eigen zoon beschouwen en dan mag je met je familie bij mij wonen in mijn
kasteel.". Het jochie zei: "Hoe klinken die drie vragen?"
De koning zei: "De eerste vraag luidt: hoeveel druppels water zitten er in de
wereldzee?" Het jongetje gaf antwoord: "O koning, laat alle rivieren op aarde
dichtstoppen, zodat er geen druppel meer in zee komt, die ik niet eerst heb geteld en
dan zal ik u zeggen, hoeveel druppels water er in de zee zijn."
Nu zei de koning: "De tweede vraag luidt: hoeveel sterren staan er aan de hemel?"
Het herdersknaapje zei: "Geef me maar een heel groot vel wit papier." En toen
maakte hij daar met een pen zoveel punten op, dat ze nauwelijks te zien waren en
bijna helemaal niet te tellen, want ze dwarrelden voor de ogen als men ernaar keek.
Daarop zei hij: "Zoveel sterren staan er aan de hemel als er hier punten op het papier
staan: tel ze maar." Maar dat kon niemand.
Nu zei de koning: "De derde vraag luidt: hoeveel seconden zitten er in de
Eeuwigheid?" Toen zei het herdersjongetje: "In Achterpommeren ligt de
Diamantberg; die is een uur hoog, een uur breed en een uur diep, elke honderd jaar
komt er een vogeltje en dat scherpt er zijn snaveltje aan; en als de hele berg
afgeslepen is, dan is de eerste seconde van de eeuwigheid voorbij."
De koning zei: "Je hebt alle drie de vragen goed beantwoord, als een wijze, voortaan
mag je bij mij wonen in mijn paleis, en ik zal je behandelen als mijn eigen kind."

KLEURPLAAT

DO IT YOURSELF
1. ZEEMEERMIN KNUTSELEN

Dit heb je nodig:
1. Schaar
2. Een wegwerpbordje
3. Verf
4. Potlood of stiften
5. Lijm
6. Eventueel versiersels
Zo maak je ze:
1. Teken met potlood een staart op je wegwerpbordje en knip hem uit.
2. Verf de staart.
3. Kleur één van de zeemeerminnen op de volgende bladzijde in of teken zelf een
bovenlijfje en knip het uit.
4. Als de staart droog is, kun je hem eventueel nog extra versieren met wat
pailletten of andere versiersels en daarna plak je de zeemeermin erop. Klaar!

2. MAAK ZELF EEN LAVALAMP
Dit heb je nodig:
1. Water
2. Zonnebloemolie
3. Voedingskleurstof
4. Bruistablet (bijvoorbeeld een vitamine C bruistablet of Alka Seltzer)
5. Lege plastic of glazen fles of een groot glas
Zo maak je hem:
1. De hoeveelheid water die je nodig hebt, is afhankelijk van de grootte van je
fles of glas. Je hebt voldoende nodig om een flinke bodem te vullen en die
hoeveelheid meng je met wat druppels voedingskleurstof, zodat je water een
kleurtje krijgt. Dit zorgt ervoor dat je de ‘lava’ straks goed ziet stromen.
2. Als er een flinke bodem gekleurd water in je glas of fles zit, vul je de rest aan
met zonnebloemolie. Vul hem niet helemaal tot de rand, maar laat wat ruimte
zodat je fles straks niet overstroomt.
3. Let the magic begin! Gooi een kwart bruistablet in de fles en kijk wat er
gebeurt! Als de lava uit geborreld is, kun je er steeds weer een stukje
bruistablet ingooien en doet de lavalamp het iedere keer opnieuw weer.
4. Extra leuk, voor een extra mooi effect, kun je de kamer een beetje donker
maken en een zaklamp op of onder de fles richten en de lavalamp dan laten
borrelen. Super gaaf!

3. SCHADUWTEKENEN MET JOUW FAVORIETE SPEELGOED
Houd jij ook zo van tekenen? Ook al is het buiten koud en nat, zodra de zon schijnt
kun je aan de slag gaan met deze toffe manier van tekenen. Schijnt de zon niet en
heb je zin om te schaduwtekenen? Zet dan een lampje aan en ga aan de slag!
Dit heb je nodig:
Papier
Pennen/stiften/kleurpotloden/krijt
Jouw favoriete speelgoed
(Zon)licht
En natuurlijk schaduw!
Zo maak je het:
1. Leg het papier op de grond of op een tafel, op een plek waar je de
schaduw op jouw papier kunt vangen.
2. Zet jouw favoriete speelgoed langs de rand van het papier. Nu kun je de
schaduw van het speelgoed omtrekken. Je kunt het speelgoed
willekeurig neerzetten of een verhaal bedenken.
3. Kleur jouw omtrekken mooi in.
Veel plezier!

WINTERSE RECEPTEN: OREO CHEESECAKE
Ingrediënten:
Voor de bodem: 250 gram oreo’s - 75 gram boter
Voor het cheesecakebeslag: 600 gram naturel roomkaas - 125 gram crème fraîche 150 gram suiker - 3 eieren - 1 eidooier - 12 oreo’s, grofgehakt - 1 el maïzena
Voor de topping: 250 ml slagroom - 50 gram poedersuiker - 1 tl vanille-extract –
10 oreo’s
Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 150 °C en bekleed een springvorm van

20 centimeter met bakpapier.
2. Maal de koekjes fijn in een foodprocessor en smelt de boter in een
steelpannetje. Roer de koekkruimels door de gesmolten boter en stort het
geheel in de springvorm.
3. Doe de roomkaas samen met de crème fraîche en suiker in een kom en klop
dit romig.
4. Voeg één voor één de eieren toe en tot slot ook de eidooier en de maizena.
5. Spatel tot slot de grofgehakte oreo’s door het cheesecakemengsel en giet dit
in de springvorm.
6. Zet een bak met water op de bodem van de oven, dit zorgt ervoor dat de taart
gelijkmatiger bakt.
7. Bak de cheesecake in het midden van de oven, boven het waterbad, in
70 minuten gaar.
8. Laat hem daarna afkoelen en opstijven in de koelkast.
9. Klop de slagroom met de poedersuiker en het vanille-extract lobbig op.
10. Verdeel dit over de taart en verkruimel de oreo’s daarover.
Eet smakelijk!

GLUTENVRIJE EIERKOEKEN
Sommige kinderen hebben een glutenintolerantie.
Speciaal voor deze kinderen het volgende recept!

Ingrediënten voor 6 stuks:
2 grote eieren
1 tot 2 el agavesiroop
100 gr amandelmeel
Rasp van 1 citroen
1 tl bakpoeder
Snuf zout
Zo maak je het:
1. Verwarm de oven alvast voor op 175 graden (heteluchtoven).
2. Mix de eieren gedurende 10 minuten luchtig met de agavesiroop.
Voeg desgewenst een extra lepel of 2 toe.
3. Mix de eieren net zolang totdat er een schuimige en dikke massa overblijft.
Hoe luchtiger hoe beter.
4. Was de citroen van tevoren. Gebruik een hele fijne rasp om de citroen te
raspen.
5. Voeg de rasp bij de eieren.
6. Spatel nu voorzichtig het amandelmeel met het bakpoeder en een snuf zout
door het beslag.
7. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verdeel met een ijsschep (of grote lepel)
6 gelijke hoopjes beslag over de plaat.
8. Bak de gezonde eierkoeken in 10 tot 12 minuten goudbruin.
9. Je kunt de eierkoeken ongeveer 5 dagen bewaren in een koektrommel. Je kunt
ze eventueel ook invriezen. Eet smakelijk!

MANDALA WOLF
Kleur deze mandala zo mooi als je kunt in.

VAN PUNT NAAR PUNT
Volg de punten van 1 tot 124 en ontdek wat je hebt getekend!

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
Deze dieren hangen heerlijk in en om de boom.
Kun jij alle 10 de verschillen vinden?

LEREN TEKENEN MET EEN HARTJE 💜

💛 💚 🧡

