
 HET OPDIDAKT
ZOMERVAKANTIEBOEK

Yes de vakantie 

is begonnen!



MIJN PASPOORT

ik heet ______________________

mijn straat is  _________________

ik woon in ___________________  

mijn school heet  _____________  

ik zit in groep ________________

ik ben jarig op ________________

mijn kleur haar is _____________

mijn kleur ogen is _____________

ik ben 1 meter ___ lang

mijn lievelingskleur is  _________

ik eet het liefst _______________

mijn lievelings dier is __________  

____________________________

in de vakantie doe ik het liefst ___

____________________________

____________________________

Wat is groen en verschuilt 
zich achter een boom?

Spionazie

DIT BEN IK!



Bij een aantal opdrachten zie je een tent of een vuurtoren. 

De woorden met de                               zijn de makkelijke woorden. 

De woorden met de                               zijn de uitdagende woorden.

Natuurlijk mag je de opdrachten bij zowel de tent als de vuurtoren maken. 
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INHOUD

Leuk dat je met dit vakantieboek aan de slag gaat! In dit boek staan verschillende 
opdrachten en spelletjes. 
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Hoeveel bladzijden lees jij deze vakantie? 
Kleur het aantal op de leesmeter. 

Spreek met je behandelaar af:

Als ik …... bladzijden heb gelezen, dan:

LEESMETER
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op een wc liggend in het 
gras 

met mijn 
voeten op 

tafel 

onder de 
dekens 

tijdens het 
ontbijt 

onder de 
tafel fluisterend met slippers 

aan 
in mijn 

verkleedkleren 
staand op 
een stoel 

In het donker 
(met een 
zaklamp) 

met een 
snoepje in 
mijn mond 

samen met 
iemand om 

de beurt 
In mijn bed op de 

schommel 

terwijl het 
buiten regent op woensdag schreeuwend 

met mijn 
vinger in mijn 

neus 

in de auto of 
de bus of de 

trein 

samen met 
iemand 

voor aan mijn 
huisdier of 

knuffel 

met een 
gekke stem in mijn pyjama stiekem 

met een 
zonnebril op 

met mijn 
tong uit mijn 

mond 

op mijn 
lievelingsplek op een trap met iets op 

mijn hoofd 

 
 

Als een leesopdracht is uitgevoerd, mag je het vakje kleuren. Is de hele 
kaart gekleurd? Dan heb je bingo!

Ik lees 10 minuten….

LEESBINGO
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op een wc liggend in 
het gras

met mijn 
voeten op 

tafel

onder de 
dekens

tijdens het 
ontbijt

onder de 
tafel

fluitserend met slippers 
aan

in mijn 
verkleedkleren 

staand op 
een stoel

in mijn bed op een 
schommel

stiekemin mijn pyjama

schreeuwend

met een 
snoepje in 
mijn mond

met mijn 
vinger in mijn 

neus

met een 
gekke stem

voor aan mijn 
huisdier of 

knuffels

samen met 
iemand

met een 
zonnebril op

op een trap met iets op 
mijn hoofd

op mijn 
lievelingsplek

op een 
woensdag

met mijn tong 
uit mijn mond

samen met 
iemand om 

de beurt

terwijl het 
buiten regent

in de auto, bus 
of de trein

in het donker 
met een 

zaklampje



Hoeveel woorden kun jij maken met de letters uit het woord 

OPENLUCHTZWEMBAD? 

Schrijf de woorden in of boven het zwembad.

WOORDEN BEDENKEN
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Was
Wat was was, voordat was was was?  

Knalkleur
Wat is geel en ontploft? 

Dom dobbelen
Waarom gooit een oen de dobbelstenen tegen het plafond? 

Groenteraadsel
Welke groente verdrinkt nooit? 

Honderd vissen
Honderd vissen zwemmen in de sloot. 
Er verdrinken er 99, hoeveel blijven er over? 

Verkouden
Door welke Pokémon word je verkouden? 

Framboos
Hoe noem je een framboos met een goed humeur?  

Dier
Wat is het snelste dier? 

Berg
Wat is groen en komt van een berg af? 

Bellen
Hoe kan je voor €3,- onbeperkt bellen? 

RAADSELS

Schoon

Een rendier

Honderd, want vissen kunnen niet verdrinken!

Andrijvie

Knalgeel

Pikhatsjoe!

Slawine

Wie het hoogst gooit mag beginnen!

Een framblij

Koop een fietsbel
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b e z a n d k a s t e e l z z o 

l s t r a n d e e w v s h w o n 

s t u b n t u d h a a b d e m e 

d w g e l r i k a m k u o m e v 

u z r a a z k e n o a n d b r a 

l u c h t b e d d e n o s a k k 

z r e w g e n l d o t j a d l a 

p o p k a u b e o k i u m e e n 

t e n t l r p e e t e l o g d t 

p a l n h e m o k g k i a k i i 

d k o c e e r i n u a g e b n e 

z l n d e b b a d p a k l a g b 

w e k k m u r a a b r a a d e o 

s c h e l p i i u k t a k a t e 

p i w s i s t u l s e z e l f k 

a z a g c e k e b u n g a l o w 
 

 ijs  bungalow 
duiken zonnebril 
strand vakantiekaarten 
tent zwembroek 
schelp luchtbedden 
badpak zomerkleding 
juli bagage 
zwembad handdoek 
warm zandkasteel 

 

  

Zoek de woorden in de woordzoeker!

WOORDENZOEKER

ijs bungalow

duiken zonnebril

strand vakantiekaarten

tent zwembroek

schelp luchtbedden

badpak zomerkleding

juli bagage

zwembad handdoek

warm zandkasteel
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Wat heb jij deze vakantie gedaan? Schrijf een vakantiekaart naar je opa en 
oma of naar een vriendje of vriendinnetje. 

Op deze voorkanten kun je mooie tekeningen maken!

VAKANTIEKAARTEN



Schrijf hier je kaarten, knip ze uit en stuur ze op!



Bekijk de uitleg door de QR code onderaan de pagina te scannen.

DOBBELSPEL LEZEN

 1 lees om en om een zin

2 Lees om en om een woord

3 Jij leest de hele bladzijde

4 Ik lees de bladzijde

5 We lezen allebei een halve bladzijde

6 Kiezen

 1

2

3

4

5

6

Maak je eigen dobbelspel lezen!
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WIN ACTIE! Teken in de vakken een stripverhaal en bedenk 
wat er in de spreekwolkjes komt te staan. Bekijk de uitleg 
door de QR code te scannen.
 
Maak een foto van je stripverhaal en stuur een foto van jouw 
stripverhaal voor 15 augustus op naar info@opdidakt.nl met 
jouw voor- en achternaam. We maken de winnaar met de 
meest orginele strip 18 augustus bekend. 

STRIPVERHAAL MAKEN



Dit waterijsje bestaat uit fruit en gezoet water. 

Dit zijn de ingrediënten:
- Fruit naar keuze (denk aan: aardbeien of kiwi’s)
- Siroop (denk aan: limonadesiroop of sap van fruit uit blik)
- Water

Dit heb je nodig:
- IJsvormpjes (Heb je geen ijsvormpjes? Geen probleem! Lees de tekst onderaan.)
- Een kan

Zo doe je het:
1. Doe de siroop in de kan en vul dit aan met water. Het mag wel wat sterker 

zijn dan je normaal limonade maakt!
2. Snijd het fruit in mooie plakjes. Doe een paar plakjes fruit in elk vormpje. 
3. Giet het mengsel uit de kan in de vormpjes totdat ze gevuld zijn tot bijna 

aan de rand. 
4. Voeg nog een plakje fruit toe. Dat ziet er later erg mooi uit.
5. Zet de gevulde vormpjes in de vriezer.
6. Laat de vormpjes ongeveer vier uur in de vriezer staan.
7. IJsjes opeten als het water helemaal ijs is geworden. Smullen! 

Geen ijsvormpjes: Gebruik dan (plastic)bekers, vershoudfolie en kleine lepels. 
1. De bekers vul je volgens het stappenplan Zo doe je het, stap 1, 2, 3 en 4  

hierboven.
2. Daarna span je over de bovenkant van de beker vershoudfolie. 
3. De achterkant van de lepel steek je door de folie in de beker. Zo blijft de 

lepel goed rechtop staan.

RECEPT - WATERIJSJE MET FRUIT
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IJsjes
Twee oenen eten een ijsje. Zegt de 
ene oen tegen de andere: “Er zit een 
mier op je ijs.” Dan zegt de andere 
oen: “Ik laat hem wel even genieten 
van zijn wintersport!”

Dropje
Lotje neemt elke dag een dropje voor 
de juf mee. Maar vandaag heeft ze er 
geen een mee. De juf vraagt: 
“Waarom heb je geen dropje mee?”
 Antwoordt Lotje: 'Mijn konijn is 
weggelopen!'

Passen
Een vrouw komt een kledingwinkel 
binnen en vraagt: “Mag ik die  jurk 
in de etalage passen?” “Natuurlijk. 
Maar we hebben ook paskamers 
hoor!”

Deurbel
Een politieagent loopt door de straat 
en ziet een meisje dat niet bij de bel 
kan. Hij helpt haar en drukt op de 
bel. Zegt het meisje: “Bedankt! Nu 
moeten we heel hard wegrennen!”

Voeten vegen
Een mier en een duizendpoot gaan 
samen uit eten. De mier moet lang 
wachten, want de duizendpoot is 
bijna een uur te laat. Hijgend komt 
de duizendpoot uiteindelijk binnen: 
‘Sorry dat ik zo laat ben, bij de deur 
stond een bord met “Verplicht 
voeten vegen”!’

MOPPENTROMMEL
Ballonnen
Er lopen twee ballonnen in de 
woestijn. Zegt de ene ballon 
tegen de andere: “Kijk uit, een 
cactussssssssssssssss” Roept de 
andere: “Ik ben niet BANG!”.

Caravan
Een oen op de camping ontdekt op 
een dag dat je in een stacaravan ook 
kunt zitten.

Vissen
Twee vissen zwemmen in een 
riviertje. Dan begint het te regenen. 
Zegt de ene vis tegen de andere: 
“Kom, laten we onder die brug gaan 
schuilen. Dan worden we niet zo 
nat.”

Zeven
De klas moet rekensommen maken. 
“Zeven en zeven, wat krijg je dan?” 
vraagt de juf. Joos: “Heel fijn zand, 
juf.”

Rijk
Jantje komt thuis en zegt tegen 
vader: “Pap later wil ik rijk worden. 
Dan wil ik een groot huis zonder 
badkamer, elf bedienden en veel 
eten natuurlijk”. “Geen badkamer?” 
vraagt vader. Jantje: “Nee want ik wil 
stinkend rijk worden”.
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DOBBEL SPELLING
Bekijk de uitleg door de QR code onderaan de pagina te scannen.

 1 Schrijf een woord met de lange klankenregel

2 Schrijf een woord met ch

3 Schrijf een woord met eeuw, ieuw of uw

4 Schrijf een plakwoord

5 Schrijf een woord met de korte klankenregel

6 Schrijf een woord met een voorvoegsel

 1 Schrijf een woord met een korte klank.

2 Schrijf een woord met een f

3 Schrijf een woord met een ui

4 Schrijf een woord met een b

5 Schrijf een woord met een lange klank

6 Schrijf een woord met een sch
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Kleur de tekening volgens de kleuren van de klankenkaart.

KLEURPLAAT
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aa

ee uu

stomme klank

eeuw

ieuw

aai

ooi

uw

oei

eu
ei

au

ou

ee

f

u

s

oo

aa uu

ei

ij

ui

eu

e

m

k

i

u

a

ch

au ieou



aa

ee uu

stomme klank

eeuw

ieuw

aai

ooi

uw

oei

eu
ei

au

ou

ee

f

u

s

oo

aa uu

ei

ij

ui

eu

e

m

k

i

u

a

ch

au ieou

Wat neem jij mee als je op vakantie gaat?

Schrijf zoveel mogelijk woorden rondom de koffer.

IK GA OP VAKANTIE...
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Je kunt samen met je vader, moeder, broer, zus, vriendje of vriendinnetje 
onderstaand verhaal lezen. Ieder krijgt een rol van een persoon uit het verhaal 
en leest de tekst hardop. Er zijn in dit verhaal 3 rollen. Er is een rol voor ‘Moos’, 
voor ‘Kiki’ en voor de verteller.

Rolverdeling:     
Rol 1: Verteller  
Rol 2: Moos
Rol 3: Kiki

Een nacht in de tent

Verteller: Moos en Kiki hebben een nieuwe tent. Ze willen er meteen in slapen, 
vannacht nog. ‘Zijn jullie niet bang?’, vraagt hun moeder. 

Kiki: ‘Bang? Waarom zouden wij bang zijn? We zijn toch geen baby’s meer?’ 

Verteller: ’s Avonds poetsen ze snel hun tanden en trekken hun pyjama aan. 
Dan kruipen ze in de tent met een zaklamp, een boek, koekjes en thee. Ze le-
zen even, maar het wordt snel donker en ze gaan slapen. 

Kiki: ‘Slaap lekker.’ 

Moos: ‘Slaap lekker.’ 

Verteller: Maar ze kunnen niet slapen. 

Kiki: ‘Hoor jij dat gepiep ook?’ 

Moos: ‘Zijn dat muizen? Ik hoop dat ze niet in de tent komen.’ 

Verteller: Kiki gaat weer liggen. De muizen zijn nu stil, maar Kiki hoort weer 
iets. Het ritselt buiten de tent. Iemand loopt rond en snuift en snuffelt. Moos 
klampt zich aan zijn zus vast. 

SAMEN LEZEN
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Moos: ‘Wat is dat?’ 

Verteller: Kiki knipt de zaklamp aan. Ze schijnt naar buiten. 

Kiki: ‘Ga weg!’ 

Verteller: In het licht van de zaklamp ziet ze een egel. 

Moos: ‘Het is maar een egel.’ 

Kiki: ‘Zullen we binnen gaan slapen?’ 

Verteller: Moos vindt het meteen goed. Ze rennen snel door het donker op blo-
te voeten en durven niet te kijken. De tuin is vol enge geluiden en schimmen… 
Even later liggen ze veilig in hun eigen bed. 

Kiki: ‘Toch stom dat we bang waren.’

Moos: ‘Ik ga niet terug, zou mama ons laf vinden?’ 

Kiki: ‘Ze hoeft het niet te weten! Ik zet de wekker op zes uur. Dan gaan we 
gauw terug naar de tent!’ 

Verteller: Het is ochtend. Moos en Kiki sluipen naar de tent. Om acht uur maakt 
mama de kinderen wakker. ‘Hoe was de nacht in de tent?’, vraagt ze. 

Moos en Kiki: ‘Geweldig!’ 

Verteller: Mama lacht een beetje. Ze heeft de bedden van de kinderen allang 
gezien, met gras op de dekens en modder op de lakens. 
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Bekijk de uitleg door de QR code onderaan de pagina te scannen.
 

BOTER, KAAS EN EIEREN
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Speler 1 bedenkt een woord en zet onderaan deze bladzijde voor elke letter 
van het woord één streepje. 

Speler 2 raadt iedere keer een letter. Zit de letter in het woord, dan schrijf je 
deze op het streepje. Zit de letter niet in het woord, zet dan een streep net als in 
het voorbeeld.

Aantal letters woord 1:

Aantal letters woord 2:

GALGJE
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LETTER SUDOKU
Los de Sudoku op door de ontbrekende letters in te vullen. Per rij, kolom of 
vak mag elke letter maar één keer voorkomen. 
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viervier



VEEL LEES EN 

SPEL PLEZIER 

DEZE ZOMER!

www.opdidakt.nl


