
Fiesta 
Hiep Hiep Hoera, di fiesta cu buki! 

 

 
 

 

 

Lespakket Crioyo 2014 
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Festival di Buki pa Mucha  

ta celebra su di 60 aña di hubileo na  

Hulanda, p’esey a scoge e tema FIESTA.  

Ademas ta topa e topico ‘fiesta’ hopi den buki di mucha, manera  

Hacimento di Aña, Sinterklaas, Pasco y hopi otro fiesta rond mundo. 

 

Aki na Aruba ta celebra e festival pa e di 22 aña! E apertura ta tuma luga dia 

31 di october y ta clausura dia 7 di november 2014. E bishitanan na scol di e 

autornan lo sosode den siman di 3 pa 7 di november 2014. 

 

Manera algun aña caba, ta purba facilita e maestronan na Aruba cu un 

lespakket crioyo pa prepara e muchanan riba e Festival di Buki pa Mucha.  

E lespakket ta encera idea pa les, idea pa obra di man, diferente wega, blachi 

di tarea y informacion general relaciona cu e tema di e aña aki. Fuera di 

esaki tin un lista di buki y sites cu por uza cu e tema aki.  

 

 

 
 

Hopi placer cu e Festival di Buki pa Mucha 2014! 
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E buki di regalo / Het Kinderboekenweekgeschenk 
 

 

ARUBA 

Charlotte Doornhein a skirbi e buki di regalo di Siman di Buki pa 

Mucha 2014 pa Aruba, cu ilustracion hopi bunita di Sheila Werleman. 

E buki aki ta yama ‘E grito di e shoco/ Baila cu biento’, skirbi na 

Hulandes y Papiamento,  

 

Den e storia di suspenso aki por lesa tocante e mucha homber Ciro y 

su amigonan. Tin arkeologo cu ta coba den santo band’i scol di Ciro. 

Pero kico nan ta haci? Y kico e shoconan ta haci eynan? Nan ta core 

peliger? Ciro por scapa nan? 

 

 

NEDERLAND  

Harm de Jonge schreef het Kinderboekenweekgeschenk ‘Zestig 

spiegels’.  

 

Jurre is een verlegen jongen die nooit meer dan zes woorden achter 

elkaar zegt. Dat is niet zo erg, maar wel als je een spreekbeurt 

moet houden. Daar ziet hij vreselijk tegenop. Maar dan ontmoet hij 

prinses Sippora von Singapoor, het meisje met de blauwe ogen en 

de zwarte vlecht. Zij leert Jurre de wereld anders te zien dan ze is 

en brengt hem naar de zeven torens van het Prinsenhuis. Daar 

komt hij in een wonderlijke wereld van kermisgasten en 

straatartiesten terecht. Hij krijgt er bijzondere adviezen voor zijn 

spreekbeurt. En als Sippora hem dan ook nog eens met zestig 

spiegels te hulp schiet, kan er eigenlijk niets meer misgaan. 

 

 

Marit Tornqvist, die in 2011 op Aruba was, schreef het 

Prentenboek ‘Fabians feest’.  

 

Fabian en zijn moeder staan op het punt om samen naar een 

groot feest te gaan. Fabian fantaseert er op los. Het zal het 

leukste feest van de wereld worden, dat weet hij zeker. Misschien 

is er een taart zo groot als het plein en zijn er grachten vol 

limonade, olifanten om op te rijden en muziek waar je vanzelf 

van gaat dansen. Moeder bibbert eerst nog een beetje als alles 

wat Fabian bedacht heeft echt waar blijkt te zijn. Maar samen 

vieren ze uiteindelijk het feest van hun leven! 
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Fiesta na Aruba 

Na Aruba tambe ta gusta fiesta, nos ta celebra diferente fiesta cu varios origen, manera 
contexto religioso, fiesta cu a tuma over di otro pais, esun cu ta celebr’e pa añanan 
largo caba y a bira tipico pa Aruba, pero tambe algun cu a cuminsa celebra no hopi 
tempo pasa. Akibou e fiestanan cu nos sa celebra na Aruba: 
 

☺ Nacemento y hacimento di aña Geboorte- en verjaardag 

 

☺ Bautismo  Doop 

☺ Prome Comunion  Eerste communie 

☺ Confirmacion Vormsel 

☺ Casamento Huwelijk 

☺ Huebs Santo 

☺ Bierna Santo 

Witte donderdag 

Goede vrijdag 

☺ Pasco di resureccion Paasfeest 

☺ Dia di asuncion Hemelvaartsdag 

☺ Pasco di nacimento Kerstfeest 

 

 

 

☺ Dia di Valentino (Valentine’s Day) Valentijnsdag 14 di februari 

☺ Halloween Halloween 31 di october 

☺ Thanksgiving Thanksgiving november 

☺ Carnaval Carnaval februari/maart 

☺ Dia di Hymno y Bandera Arubadag 18 di maart 

☺ Dia di Rey Koningsdag 27 di april 

☺ Dia di obrero Dag van de arbeid 1 di mei 

☺ Dia di mama  

☺ Dia di tata 

Moederdag  

Vaderdag 

di 2 diadomingo na mei  

di 3 diadomingo na juni 

☺ Dera gay Dera gay 24 di juni 

☺ Sinterklaas Sinterklaas 5 di december 

 
 
No ta tur hende na Aruba ta celebra tur fiesta menciona akiriba y tin cu te hasta ta celebra mas, 
manera ‘Quinceañera’ of ‘Sweet sixteen’. Tambe tin diferente manera di celebra e mesun fiesta, 
hopi ta depende di e religion cu hende tin y tambe nan origen. Ta celebra cada fiesta cu su 
propio custumbernan y cu musica, bisti y cuminda tipico. 
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Riba e site aki por haya hopi informacion tocante diferente fiesta y por haci un 
‘feestdagenquiz’ (tips en spelletjes), kico abo sa di fiesta? 
 
http://www.feestweetwatjeviert.nl/onderwijs/lesmateriaal-feest/feestdagen-van-a-tot-z/ 
 

 No lubida pa wak e ‘lespakket crioyo’ di 2012 ‘Reis om de wereld’ cu e tema 
multiculturaliteit, eyden ta haya information tocante fiesta y wega den otro pais.  
A haci uzo di e site aki: http://www.beleven.org/feesten/ 

 

 
Dera Gay 
 
Dera Gay ta un celebracion tipico na Aruba, asina mes tin hopi informacion di e fiesta aki na:  
 
Papiamento: http://www.institutodiculturaaruba.com/auacultura/pap/evento/deragai/deragai.htm 
 
Hulandes: http://nl.aruba.com/activiteiten/dera-gai-oogstfeest-24-juni (cu potret y video) 
 
Ingles: http://www.visitaruba.com/things-to-do/events/dera-gai/ (esaki ta hopi amplio!) 
 

 
 

 

 

http://www.feestweetwatjeviert.nl/onderwijs/lesmateriaal-feest/feestdagen-van-a-tot-z/
http://www.feestweetwatjeviert.nl/onderwijs/lesmateriaal-feest/feestdagen-van-a-tot-z/
http://www.beleven.org/feesten/
http://www.beleven.org/feesten/
http://www.institutodiculturaaruba.com/auacultura/pap/evento/deragai/deragai.htm
http://www.institutodiculturaaruba.com/auacultura/pap/evento/deragai/deragai.htm
http://nl.aruba.com/activiteiten/dera-gai-oogstfeest-24-juni
http://nl.aruba.com/activiteiten/dera-gai-oogstfeest-24-juni
http://www.visitaruba.com/things-to-do/events/dera-gai/
http://www.visitaruba.com/things-to-do/events/dera-gai/
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Blikvangers voor de opening 

(http://www.jufjanneke.nl/wordpress/tips-voor-de-kinderboekenweek) 

 

Wat is het leuk om iets te maken zodat iedereen die de school binnenkomt, 

kan zien dat het Kinderboekenweek is! Misschien heb je iets aan de 

volgende ideeën: 

Boekenboom: Maak van kartonnen kokers een mooie boekenboom. Je kunt er een paar mooie 

herfstbladeren in hangen. Hang verder aan de takken kopieën of foto’s van Kinderboeken. 

Boekenmobile: Je kunt in de hal van de school allemaal covers (of een kopie daarvan) van 

boeken als een mobile ophangen. Ook kun je een mobile maken van Kinderboekenfiguren. 

Etalage: Maak van karton de rand van een groot raam. Dit wordt de etalage van een 

boekenwinkel. Zet er een tafel achter en maak er een mooie etalage van met veel boeken 

rondom het thema, de winnende boeken, materialen rondom het thema, etc.  

Boekenslinger: Maak samen met de kinderen een vlaggetjes-slinger (zie Slingers op blz. 9) en 

plak op elke vlag een plaatje van een boek dat met het tema te maken heeft of van de schrijvers 

(en de boeken die zij hebben geschreven) die tijdens de kinderboekenweek op bezoek komen. 

 

 

Ieder kind heeft zelf een boek gemaakt en die hebben we aan 

de boekenslinger gehangen (www.roncallischool.nl). 

 

 

 

 

 

Tips voor een leuke afsluiting 

• Geef met de klas een voorstelling voor de ouders n.a.v. een (prenten)boek 

• Maak digitale foto’s van de platen van een boek en zet deze op PowerPoint, vertel hierbij 

het verhaal aan de kinderen 

• Laat elke klas in een centrale ruimte kort presenteren voor de andere kinderen of ouders, 

wat ze hebben gedaan. Dit kan een verhaaltje, een gedicht of een kort toneelstukje zijn.  

Hou het wel kort! 

• Nodig alle ouders uit op school en maak een route door de school d.m.v. pijlen. In elke klas 

kunnen de kinderen een voorstelling of presentatie laten zien van een boek. Spreek van 

tevoren wel af wie welk boek doet om herhalingen te voorkomen. Tijdens de route komen de 

ouders een of meerdere keren langs een koffie/thee uitdeelpunt. Ook leuk is om ergens 

boeken te verkopen. De school kan gebruikte boeken inzamelen en deze verkopen, de 

opbrengst kan dan voor de school zijn om nieuwe boeken te kunnen aanschaffen. 
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Knutselen met kinderen; thema feest!  

Leuke ideeën voor FEEST (voorlezendoetgoed.nl/knutselideeën) 

Natuurlijk wordt de hele school en alle klassen versierd. Want 
als kinderen ergens goed in zijn, is het wel feestvieren! Feesten 
voorbereiden kunnen ze zelf ook heel goed. Je kunt als volwassene best de 
versiering uit handen geven en zo zijn er meer dingen die de kinderen zelf 
kunnen doen, zoals het zelf maken van snacks bijvoorbeeld. Zo wordt de 
voorpret nog groter en ziet het er bovendien prachtig uit op het feest. Een slinger 
uit de winkel kan toch nooit tippen aan zo`n zelfgeknutseld, vrolijk exemplaar?  

 

Slingers 
Kinderen kunnen voor een feest zelf slingers maken en de klas versieren. Een gezellig karweitje 
waar vaak lekker bij gezongen wordt. 
 

Gekleurde stroken knippen van een paar vellen A4 (korte 

kant). Een rondje plakken van één strook. Het volgende 

rondje plakken, maar de strook nu door het eerste rondje 

steken. Als ze de slag te pakken hebben gaat het heel snel. 

Een lange slinger kun je nog weer mooier versieren door er 

'slingersliertjes' aan te hangen. 

 

 

 

 

Plak stroken papier op een touwtje en 

hang ze vertikaal of horizontaal op. 

 

 

 

 

 

Een spiraalslinger, eerst door de kinderen laten versieren.  

Of een heleboel aan een hoepel voor een spiraal-slinger-mobiel.  
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Een vlaggetjes-slinger van gekleurd papier in één of verschillende 

leuke vorm(en). Span eerst een lijn, dan kunnen ze ieder 'vlaggetje' dat 

af is direct ophangen. De kinderen kunnen op de vlaggetjes iets moois 

schrijven, tekenen, of stempelen. Vouw een stukje van de ‘vlag’ om de 

lijn of maak flapjes aan de ‘vlaggen’ om ze aan de lijn te kunnen 

plakken. (Ook een leuk cadeautje zo`n vlaggetjesslinger! Weer eens 

iets anders dan een tekeningenboekje; een tekeningen slinger.)  

 

        

 

         

 

 

 

Een landenvlaggen-slinger, want in ieder land wordt een ander feest 

gevierd. Kinderen kleuren vlaggen van allerlei landen op drie- of 

rechthoekige stukken papier. Ze kunnen er ook gekleurde stroken op 

plakken. 'Echte' landenvlaggen namaken, vinden ze vaak heel leuk, 

maar ook zelf vlaggen voor de school ontwerpen bijvoorbeeld kan 

leuk zijn. De smalle kant weer een stukje omvouwen en over de lijn 

vastplakken. 

 

 

Het is ook leuk om lege doosjes in te pakken en aan een slinger te hangen; dat ziet er feestelijk 

uit. Of voor iedereen een traktatie of cadeautje inpakken en aan 

het einde van het feest van de slinger te halen. 

 

 

 

 

 

Rondjes van papier op een draad plakken  

of van vilt aan elkaar rijgen met de naaimachine. 

 

 

 

 

 

 

Of alles door elkaar: rondjes, hartjes en bloemen geven  

een vrolijk resultaat! 
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Een slinger van (stukjes) drinkrietjes  

of pomponnetjes of een combinatie daarvan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupcake papiertjes komen in verschillende maten en alle kleuren en printen, daarmee zijn op 

een simpele manier prachtige slingers te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een hartjesslinger, bijvoorbeeld voor Valentijnsdag/hartjesdag of Moederdag  
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Ook leuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrolijke sponsballen om aan een slinger te hangen of los aan een touwtje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nog meer slingers: zoek op Google naar ‘zelf slingers maken’ dit kan van papier maar ook 

van ander materiaal. Vervang papier met vilt, stof of foamy, dan gaan ze langer mee. 
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Verjaardagskalender 

 

Meestal wordt de verjaardagskalender aan het begin van het schooljaar gemaakt. Maar 

misschien heb je er nog geen en anders voor volgend jaar?  

 

Laat de kinderen zelf een feestmuts versieren, 

plak ze op hun foto, dan naam en geboorte-

datum eronder schrijven.  

Knoop onder de foto’s van de kinderen kleine 

cadeautjes en hang ze aan een lange lijn. De 

jarige kan zich dan een tijdje verheugen op het 

uitpakken.  

 

 

Dit ziet er ook heel grappig uit: eerst de 

kinderen fotograferen, afdrukken en uitknippen.  

Op ballon 1 schrijven de kinderen hun naam, 

op ballon 2 hun geboortedatum. Ballon 3 is vrij 

voor eigen creatie, ze kunnen hier bijvoorbeeld 

schrijven hoe zich voelen wanneer ze jarig zijn: 

TREMENDO - WOW - GREAT  

Of ze schrijven hierin de leeftijd die ze op die 

dag bereiken. 

 

 

 

 

Nog een paar leuke voorbeelden: 
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Cadeautjes versieren 

Feestelijke strikken om cadeautjes mee te versieren of de klas. Twee waaiers vouwen: Een 

strookje/reepje van zo`n twee centimeter van een vel A4 omvouwen, daarna weer een reepje 

vouwen (net zo breed) maar nu de andere kant op. Zo 

doorgaan tot het hele vel een 'harmonica' geworden is. Kan 

met alle formaten papier. Als je nu één kant van het papier bij 

elkaar houdt en de andere kant juist open doet, heb je een 

waaier. De twee 'dichte' kanten van de waaiers met een 

plakbandje aan elkaar plakken. Nu heb je een feestelijke strik 

voor op deuren en stoelen, vooral als je om het platte 

middengedeelte nog wat crêpepapieren stroken hangt.  

 

Nog een voorbeeld voor het maken van een strik: 
 

 
 

 

De mooiste labels maken de kinderen zelf! Zorg voor stevig (gekleurd) papier, tijdschriften, 

pakpapier, kleurpotlood, stiften, verf, stempels, foamies, stickers, (cadeau-)lintjes en natuurlijk 

glitter en glimmers! 

 

 

Confetti-labels voor aan een cadeautje: maak of koop confetti, 

smeer lijm op het onderste gedeelte van het label en doop het 

in de confetti. 

 

 

 

Knutsel-perforators en patroon-scharen kunnen de kinderen helpen 

om prachtige labels te creëren. 
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Wanneer je wat minder tijd hebt of de kinderen nog niet  

zelf de labels kunnen knippen, kun je er voor zorgen dat  

je voorgeknipte labels hebt. Hier een aantal voorbeelden: 

 

Down te loaden via Flickr:  

http://www.brocantepost.nl/blog/tag/labels/ 

 

 

Of gebruik de voorbeelden van de vlaggetjes-slinger op  

blz. 9. 

 

 

 

 

 

 

Een feestelijke tafel 
 

Op een papieren of een oud tafelkleed (wit laken) 
kunnen de kinderen met stiften allemaal 'feestelijke' 
dingen tekenen; ballonnen, slingers, bloemen, 
enzovoorts. Leg wel kranten eronder tijdens het 
versieren.  
 
Als het kleed na het feest weg mag, zijn gewone 
stiften prima, maar moet het bewaard worden,  
dan heb je textielstiften nodig en moet je het voor 
gebruik strijken. Dan kan het na afloop gewoon  
in de wasmachine. 
 
 

 
In plaats van een tafelkleed kunnen de kinderen ook hun 
eigen placemats maken. 
 

http://www.brocantepost.nl/blog/tag/labels/
http://www.brocantepost.nl/blog/tag/labels/
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Tafeltje-dekje 
Laat de kinderen de tafel dekken voor een chique feest waarbij meerdere gangen worden 
geserveerd. Hieronder zie je hoe het moet. 
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Regels met betrekking tot het hanteren van bestek: 
 

 Wanneer er verschillende soorten bestek op tafel ligt, gebruik dan het bestek dat aan de 
buitenkanten ligt als eerste. Werk van buiten naar binnen. Hetzelfde geldt voor glazen. 

 Houdt mes en vork bovenhands vast, zoals een trapleuning vast wordt gehouden. Houdt de 
lepel vast als een pen. 

 Leg het bestek kruislings op het bord, wanneer je tijdens het eten even wil pauzeren. 

 Wanneer je klaar bent met eten, leg dan mes en vork naast elkaar, de vork onder, het mes 
met de snijkant naar jezelf gekeerd. 

 Wanneer je klaar bent met een soep, leg dan de lepel naast de kom/kop op de schotel neer. 
Wordt de soep in een bord geserveerd, laat de lepel dan op het bord liggen. 

 Zwaai niet met bestek in het rond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een beschrijving van tafelmanieren is te vinden op: 
http://plazilla.com/page/4294985926/hedendaagse-etiquette-deel-3-tafelmanieren 
  
 
Ook in de boeken van Denise de Jongh-Rekwest wordt beschreven hoe je je het beste aan tafel 
kunt gedragen. De boeken zijn tweetalig geschreven, in het Papiamentu/o en Nederlands. 
 

   

 Kaylee ta haña klomp (Papiamentu/NL) 

 Etiket i kroket di Kaylee (Papiamentu/NL) 
 Kaylee I su primunan ku fakansi na Korsou 

(Papiamentu/NL) 

 Kaylee, reina di carnaval (Papiamento/NL) 

 

http://plazilla.com/page/4294985926/hedendaagse-etiquette-deel-3-tafelmanieren
http://plazilla.com/page/4294985926/hedendaagse-etiquette-deel-3-tafelmanieren
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Zo, de school en de klas zijn versierd, nu de kinderen nog… 
 
 
Feestmutsen  
Als je de zijkant hoger maakt, krijg je weer een ander model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maak gebruik van gekleurd papier, foam of vilt. 
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Gezichts- en lichaamsversieringen 
Maak je eigen schmink-ontwerp: knip 'gezichtsvormen' uit verfpapier 

en geef de plaats van de ogen met een potloodstipje aan. De 

kinderen kunnen nu hun eigen gezicht erop tekenen.  

Daarna kunnen ze met penselen en 

waterverf een schmink-ontwerp maken.  

"Hoe zou je graag geschminkt willen worden?" De kinderen 

kunnen elkaar met echte schmink beschilderen. Het ontwerp 

ernaast, zodat iedereen wordt, wat hij graag wil zijn.  

 

 

☺ Laat de kinderen voorbeelden zien en geef uitleg over verschillende volkeren die zich 

schminken.  

 

 

Tribal of Cultural Schminken wordt gebruikt voor de 

jacht, religieuze redenen, en militaire redenen, vooral 

als een methode van camoufleren of om de vijand af te 

schrikken.  

 

 

 

Het verfraaien van je gezicht in verschillende patronen en vormen is 

een deel van de culturele make-up van in alle culturen zo 

uiteenlopend als de inheemse Amerikaanse stammen in Noord-

Amerika en de verschillende stammen in Afrika en Zuid-Amerika 

sinds het begin der tijden.  

 

.  
 
Aboriginals die centraal Australië bewonen hebben specifieke schmink-
ontwerpen van hun voorouders geërfd. Deze ontwerpen zijn op het 
gezicht en het lichaam geschilderd met behulp van gemalen oker 
gemengd met water. Ze zijn ofwel in strepen of kringen toegepast.  
 
Bodypainting, decoratie en persoonlijke versiering van oudsher dragen 
diepe spirituele betekenis voor de Australische Aboriginals. De bijzondere 
ontwerpen of motieven die worden gebruikt door individuen geven hun 
maatschappelijke positie en relatie met hun gezin weer en kunnen niet 
zomaar veranderd worden. 
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 Vrouwen in India hebben een eeuwenoude traditie om hun handen en 

voeten met henna te beschilderen. Meestal voor een bruiloft of andere 

speciale gelegenheid. Het onderwerp is nogal abstract, en vaak voorzien 

van religieuze en gunstige symbolen. De geschiedenis en de oorsprong van 

Henna is moeilijk te traceren met eeuwen van migratie en culturele 

interactie is het moeilijk te bepalen waar bepaalde tradities begon.  
 
Het vroegste schriftelijke bewijs dat henna 
vermeld als specifiek gebruik als een sieraad 
voor een bruid is een ingegraveerd tablet die 

teruggaat tot 2100 voor Christus, gevonden in het noordwesten van 
Syrië. Er is bewijs dat henna in India al honderden jaren voor het 
begin van de Islamitische godsdienst (die pas in de 7e eeuw na 
Christus begon) gebruikt werd. 
 
  
Naarmate de dramatische kunst in China zich meer ontwikkelde, werden de 
nadelen van het dragen van maskers steeds duidelijker. De maskers maakte 
het de acteurs moeilijk om hun gezichtsuitdrukkingen te laten zien. Vandaar dat 
de acteurs over gingen op levendig geschilderde gezichten. In het begin waren 
er alleen drie sterk contrasterende kleuren - rood, wit en zwart en waren de 
geschilderde gezichten eenvoudig en ruw, maar later werden de ontwerpen 

uitgebreider en sierlijker. Chinese Opera's waren gebaseerd 
op oude verhalen van helden en het bovennatuurlijke. Vandaag gaan de 
verhalen vaak over de helden van de communistische revolutie of met grote 
historische gebeurtenissen uit het recente verleden. De opera’s werden 
oorspronkelijk opgevoerd voor de Koninklijke familie en werd later 
geïntroduceerd aan het publiek. Peking opera is beschouwd als een van de 
zeldzame vormen van entertainment. Er zijn duizenden opera stukken die 
de gehele geschiedenis en literatuur van China beschrijven.  

 
Een geisha is een hoogopgeleide en gerespecteerde Japanse 
gastvrouw die zorgt voor vermaak op feestjes in Japanse theehuizen. 
Haar taak is de gasten op hun gemak te stellen met klassieke Japanse 
muziek, zang en dans en een gesprek.  Letterlijk betekent geisha 
"kunstpersoon". Zij wonen in een gemeenschap, die in de stad is 
gevestigd, hier werken ze ook. Dat noemen ze de hanamachi (dit 
betekent ongeveer "de stad van bloemen en wilgen" omdat een geisha 
mooi moet zijn zoals een bloem en sterk en flexibel zoals een wilg).  
 
Kenmerkend voor de geisha zijn de kunstige pruik van zwart haar, het 
witgemaakte gezicht met de rode lippen. Zij is gekleed in de typische, 
streng gestileerde kledij, een opvallend versierde kimono of zijden 
kleed dat op een bepaalde manier om het lichaam geknoopt is. 
Geisha's werden beschouwd als toonbeelden van schoonheid en 
verfijnde cultuur. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanse_muziek&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanse_muziek&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanse_muziek&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanse_muziek&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanse_muziek&action=edit&redlink=1
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Een griezel grabbelton  
Verrassingen zijn wel het aller-leukst, het gaat vaak niet eens om de cadeautjes. Je kunt zelfs 
speelgoedjes uit de klas inpakken; als je die dan grabbelt, mag je er bijvoorbeeld de hele week 
mee spelen (wel van te voren afspreken). Van een doos kunnen kinderen een ‘clown’ of een  
'monster'-grabbelton knutselen en er later zelf uit grabbelen. 
 

• Neem een grote doos die helemaal dichtgevouwen kan worden. 

• Knip een rond gat uit een dichte zijde en plak de rest van de doos goed dicht. 

• Het gat is de bek van een monster; nu mogen de kinderen er een monsterkop bij maken. 

• Grote, enge ogen natuurlijk, veel draadjes wol als haar en de hele doos verder versieren 

met lapjes stof en gekleurd papier. 

• Uiteindelijk allemaal witte punten knippen en om de bek plakken, naar 

het midden toe. Dit zijn de tanden! 

• Een heleboel krantenproppen maken en in de monsterbek stoppen. 

• Cadeautjes of traktaties inpakken en ook in de bek doen, even 

schudden en grabbelen maar.  

• Pas op dat `ie niet bijt! 

 
 

Piñata 
Laat de kinderen zelf (with a little help from you) een piñata maken van papier machè.  
 

 
http://www.simplymodernmom.com/2010/08/ice-
cream-pinata-tutorial/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En heb je eenmaal door hoe je een piñata moet maken, 
dan kan je ook andere vormen proberen… 
 

 
 
 
Een ander leuk idee: ieder kind maakt zijn eigen mini-piñata, 
of voor een ander kind met een verrassing erin!

http://www.simplymodernmom.com/2010/08/ice-cream-pinata-tutorial/
http://www.simplymodernmom.com/2010/08/ice-cream-pinata-tutorial/
http://www.simplymodernmom.com/2010/08/ice-cream-pinata-tutorial/
http://www.simplymodernmom.com/2010/08/ice-cream-pinata-tutorial/
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En wat is een feest zonder taart en andere lekkere dingen? 
 
Taart! 

Ook een taart kun je 'knutselen'. Van papier, vierkant of rond, en 

versieren met van alles en nog wat: watjes, kraaltjes, knopen, 

gekleurd papier, palletjes, strass-stenen, foamies, taart-kaarsjes, 

nep-thee-lichtjes etc. etc.  

 

Met koekjesvormpjes kunnen de kinderen leuke vormen op papier 

overtrekken. 

 

 

 

Een 'neptaart' kun je ook maken van papier-maché. Neem 

een ronde plastic bak, zet het op de kop en de kinderen 

kunnen er een laagje papier-maché omheen doen (wit 

toiletpapier met behangplaksel is mooi te beschilderen) Als er 

later thee-lichtjes of kaarsjes op moeten, kun je de hulsjes er 

nu alvast indrukken. Bovenop kun je ook andere vormpjes van 

papier-maché maken, die je later als slagroom en vruchtjes 

kunt beschilderen. Eerst laten drogen, kan één à twee dagen duren, en dan verven. Als de verf 

weer droog is, kun je er ook nog glitters etc. opplakken voor een sprookjesachtige taart.  

 

Nep gebakjes van gips; maak de gips aan volgens aanwijzingen op de 

zak en giet het in lege bonbon hulsjes. (plastic bakjes die in de bonbon 

doosjes zitten, allerlei vormpjes) Als het gips droog is, druk je de witte 

'gebakjes' er zo uit. Mooi verven natuurlijk en, om het helemaal 'echt' te 

laten lijken, nog even lakken! Met donkerbruine verf kun je natuurlijk 

ook nepbonbons maken. 

 

Een 'groepstaart' maken van klei of zoutdeeg (recept: 2 kopjes 

bloem, 1 kopje zout, 1 kopje water); neem een grote bal klei en 

maak er met een deegroller een ronde taartvorm van (mag ook 

platter dan een taart). De kinderen kunnen er nu met een stomp 

mes of een pizza-snijder een punt uit snijden en er met een 

prikpen  hun naam in krassen. Daarna kunnen ze er patronen in 

maken met kralen, erwten, rijstkorrels enzovoorts. Verder kunnen 

er met klei sliertjes en balletjes ter versiering worden opgemaakt. 

Wel goed aansmeren, dat is altijd lastig. Daarna laten drogen, beschilderen, kaarsje erop en de 

taartpunt is klaar. Alle stukjes bij elkaar op een grote schaal: een feestelijk groepskunstwerk.  
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www.frokkieenlola.nl 

 

Of laat de kinderen op school een echte taart of cupcakes versieren. 

Daarvoor koop of maak je zelf een paar 'cakes'. Wanneer je de cake 

in blokjes snijdt, kunnen de kinderen er een huis van maken, maar 

ook auto`s, een bloem of een grote letter. De blokken kunnen op 

elkaar gemetseld worden met banketbakkersroom, frosting, of jam. 

Tenslotte wordt het geheel versierd met gekleurde of chocolade 

hagelslag, m&m’s, mini-marshmallows of andere kleine snoepjes. In 

de supermarkt zijn ook volop taartversiersels te koop. 

 
 
 
Laat de kinderen eerst een mooie koksmuts maken.  

http://www.frokkieenlola.nl/
http://www.frokkieenlola.nl/
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Snacks! 
Ook snacks kunnen de kinderen zelf maken. Hier een paar simpele voorbeelden: 

 
Worstjes in cocktailsaus: laat de kinderen mayonaise en 
ketchup mengen, heel klein beetje water erbij en dan de 
cocktailworstjes erdoor roeren.  
 
Of gewoon met barbecue-saus. 
     
Op een prikker met een blokje kaas  eventueel nog toevoegen: 
stukje augurk/komkommer, uitje, druif, blokje salami, etc.  
 

 
Tuna/tonijnsalade: blikje tonijn, mayonaise, ketchup, mosterd, citroensap: alles door 

elkaar roeren, eventueel een fijn gesnipperd uitje erdoor. Lekker 
op een toastje of een broodje. 

 
Let op bij het openmaken van blikjes, de randjes zijn erg scherp! 
 
 
Nog meer lekkere prikkers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gevulde eitjes 

Neem gekookte eieren mee naar school, laat de kinderen de 

eitjes doormidden snijden (met een plastic mesje natuurlijk) en 

het eigeel eruit halen. Het eigeel in een schaal mengen met 

mayonaise, beetje ketchup en mosterd, zout en peper. Mengsel 

terug scheppen in het eiwit en versieren met stukjes paprika of 

tomaat en rozijntjes voor de ogen. 

 

 

EET SMAKELIJK!  

 

Voor meer leuke en makkelijke snacks/tractaties: 

http://www.welke.nl/lookbook/lianne1970/kindertraktatie 
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CARNAVAL 
(NL.wikipedia.org diversen) 
Carnaval ( ook wel ‘Vastenavond – vooravond van het vasten) is een van 
oorsprong katholiek feest. Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de 
christelijke traditie, en heeft de Kerk het gemakkelijker gevonden 
het heidense carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te 
bannen. Dit is overigens ook met andere voorchristelijke feesten gebeurd 
zoals bij Kerstmis dat oorspronkelijk een ‘heidens' midwinterfeest was. 
 

Carnaval is vrolijk, uitbundig feest, waarin mensen zich uit kunnen 
leven voor de periode van vasten, die volgt na Carnaval. Overal waar 
carnaval wordt gevierd, meestal in landen met een grote katholieke 
bevolking, wordt gedanst, gezongen en gelachen. Tijdens het feest 
staat alles op z’n kop, alles is anders dan anders. Prins Carnaval, 
een gewone burger, is tot belangrijkste persoon van de stad gekozen 
en heeft het voor het zeggen. Rijke mensen verkleden zich als 
boeren en brave burgers als boeven. Daarom dragen mensen 
maskers, zodat ze gek kunnen doen zonder dat ze herkend worden. 
De nar zet iedereen, maar vooral de rijken, voor schut. 

 
Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond, in de drie 
dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, 
tot Pasen. Op vette dinsdag (voor de vasten) at men graag nog alles wat tijdens vastentijd niet 
gegeten mocht worden, ook moest al het eten opgegeten worden dat anders zou bederven. 
Daarom werden er nogal vette gerechten gegeten, van boter en suiker zoals oliebollen en 
pannenkoeken.  
 
Vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe 
Testament in de woestijn vastte. Tegenwoordig vasten lang niet alle rooms-
katholieken meer of zij vasten op bepaalde dagen (vrijdag). Op 
Aswoensdag, de woensdag na het vieren van carnaval, begint het vasten. 
De mensen gaan naar de kerk en krijgen het traditionele askruisje op het 
voorhoofd. Daarbij spreekt de priester de tekst uit: 'Gedenk mens, dat gij 
stof zijt en tot stof zult wederkeren.' Dit is het teken dat de zonden zijn 
vergeven en het herinnert ons aan de betrekkelijkheid van het leven. De achterliggende 
gedachte van de vastentijd is, dat men zich bezint, zuivert en boete doet, voordat men zich wijdt 
aan de herdenking van het lijden van Jezus (met Pasen).  
 

De herkomst kan met redelijke zekerheid worden herleid van 
de Latijnse uitdrukking carne vale, dat vertaald naar het 
Nederlands zoveel betekent als "afscheid van het vlees"; dit werd 
een soort ritueel om de vastentijd in te luiden. De vastentijd was/is 
een tijd van soberheid en onthouding, een tijd van weinig eten, geen 
vlees, zuivel en geen zoetigheid. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiden_(geloof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiden_(geloof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiden_(geloof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiden_(geloof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midwinter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midwinter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zondag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zondag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dinsdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dinsdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vastenavond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vastenavond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middernacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middernacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
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Caranaval wordt in vele landen gevierd, ieder op hun eigen manier, hier een aantal voorbeelden: 
 
 
Op Aruba wordt Carnaval door vrijwel iedereen gevierd. 
Kostuums en decoraties, vooral de grote paradewagens, 
kosten veel geld. Men begint meestal na afloop van het 
ene carnaval al met de voorbereidingen voor het 
volgende jaar, want het kost veel tijd. Toeristen komen 
van ver om ons carnaval te bekijken en het is minstens 
zo bekend als het carnaval van Rio de Janeiro.  
 
Dit jaar bestond Carnaval 60 jaar op Aruba!  
Net zolang dus als de kinderboekenweek in Nederland. 
 
 
 

 
Het carnaval van Venetië in Italië is ingetogener dan het 
Carnaval in de Lage Landen. Men verkleedt zich veelal in 
historische stijl. De kostuums zijn vaak zeer luxueus. 
De maskers kunnen kunstwerken op zich zijn, hoewel ze ook 
'aan de lopende band' in fabrieken gemaakt worden. 
 
 
 

 
In Nederland begint op 11 november (de elfde van de elfde), om 
precies 11:11 uur, het carnavalsseizoen. Het getal 11 wordt van 
oudsher als het getal van dwazen en gekken beschouwd. Deze start 
van het seizoen wordt in vrijwel iedere plaats waar carnaval wordt 
gevierd (meestal in het zuiden van Nederland) met een ceremonie 
geopend. Elk jaar wordt er door elke carnavalsvereniging weer een 
prins uitgeroepen. 
 
In Rotterdam wordt er, in de maand augustus (vanwege het weer), het 
Caribische Carnaval gevierd. De deelnemers komen uit de hele wereld, 
maar zijn voornamelijk Arubaans en Antilliaans.  
 
 

 
Ook in Zuid-Amerika wordt het carnaval uitbundig gevierd, 
waarbij vooral het Carnaval in Rio de Janeiro the place to be is, 
want daar vindt de wereldberoemde carnavalsparade plaats.  
 
Het grootste straatcarnaval van de wereld vindt overigens plaats 
in Salvador da Bahia, een andere grote plaats in Brazilië. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_van_Veneti%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_van_Veneti%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Masker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Masker
http://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_(getal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_(getal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_in_Rio_de_Janeiro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval_in_Rio_de_Janeiro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salvador_da_Bahia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salvador_da_Bahia
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In New Orleans (Louisiana, VS) heet carnaval Mardi Gras, dit is 

de Franse uitdrukking voor vette dinsdag. Het is een een 

paradefeest en mensen verkleden zich meestal 

in de kleuren paars, groen en goud (zie uitleg 

van de kleuren hieronder. Het is de gewoonte 

om kralen kettingen naar de menigte te werpen. 

Dit zou geluk brengen. 

 

Buiten alle andere lekkernijen die tijdens Mardi Gras worden gegeten, mag een King Cake ook 

zeker niet ontbreken: 

 
King Cake history and tradition 

No Mardi Gras celebration is complete without a King Cake, also known as Twelfth Night Cake. 

This cake is actually a sweetened yeast bread, usually baked in a ring shape. The cake is 

frosted with gold, green, and purple icing representing in order, power, faith, and justice. The 

traditional colors on the King Cake date back to 1872. They were taken from a prominent 

parade group: Rex, one of the oldest Mardi Gras krewes.  

 

Although this cake is colorful and tasty, the real fun hides within the cake. The maker of 

each King Cake hides a token in the cake. The tokens used are a dried red bean or a figurine of 

a baby, representing the Christ child. When the cake is cut and shared, the finder of the hidden 

treasure is said to enjoy good luck for the coming year. The lucky recipient may also be 

expected to bake the King Cake or throw the Mardi Gras party for the following year. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras_(feest)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras_(feest)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras_(feest)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kraal_(versiering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kraal_(versiering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kraal_(versiering)
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/library/archive/blcakeindex.htm
http://homecooking.about.com/library/archive/blcakeindex.htm
http://homecooking.about.com/library/archive/blyeastbread.htm
http://homecooking.about.com/library/archive/blyeastbread.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
http://homecooking.about.com/od/cakerecipes/r/blc148.htm
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SITES 

 

 

 

 

 

De meeste sites zijn per onderwerp vermeld, hier zijn er nog een aantal waar je leuke en 

handige informatie kunt vinden: 

 
http://www.jeugdbieb.nl/ 

http://www.ngjunior.nl/ 

http://www.willemwever.nl/ 

http://kleuteridee.nl/feest/     met werkbladen 

http://www.jufanke.nl/ themafeest.html  feest algemeen en specifiek 

www.jufjanneke.nl/  op deze site staat ontzettend veel informatie,  

over digitaal onderwijs, ook interessant voor het 
basisonderwijs! 

 

 

 

http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.ngjunior.nl/
http://www.ngjunior.nl/
http://www.willemwever.nl/
http://www.willemwever.nl/
http://kleuteridee.nl/feest/
http://kleuteridee.nl/feest/
http://www.jufanke.nl/
http://www.jufanke.nl/
http://www.jufjanneke.nl/
http://www.jufjanneke.nl/
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BOEKENLIJST 

 

Kijk ook op: http://www.lespakket.net/blog/2014/08/14/jarig-zijn-boeken-tips/ 

 

Voorleesfeest: 

   

   
Verjaardagsfeesten: 

   

   

 
Verschillende soorten feesten: 

      

http://www.lespakket.net/blog/2014/08/14/jarig-zijn-boeken-tips/
http://www.lespakket.net/blog/2014/08/14/jarig-zijn-boeken-tips/
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Slaapfeesten: 

      
 
Andere soorten feesten: 

     
 
Taarten en snacks voor tijdens de feesten: 

      
 
Informatieve feesten: 

   


