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Voorwoord 

Voor jullie ligt het Thuizbij ‘Wij zitten thuis boek’ vol puzzels, verhaaltjes, kleurplaten en 
nog veel meer. Je zult tekeningen terug vinden waarbij je de nummers met elkaar kunt 
verbinden om tot een compleet plaatje te komen. Dit plaatje kan je inkleuren. Er zijn 
verschillende soorten puzzels, zoals woordzoekers, zoek de verschillen, rebussen, 
breinbrekers, sudoku’s. Genoeg te ontdekken en te doen. Gebruik vooral een potlood bij 
het maken van puzzels, dan kan je een onwaarschijnlijke, maar mogelijke fout, weer 
ongedaan maken met een gum! 
 
Ook een memory spelletje dat je eerst moet uitknippen, maar daarna lekker aan tafel met 
je familie kan spelen! Misschien heb je af en toe hulp nodig, dan vraag je dat gewoon aan 
iemand. Misschien ben je nog te jong op dit moment voor sommige dingen, dan kan je het 
boek gewoon bewaren! Misschien ben je te oud voor sommige dingen, dan sla je die 
dingen gewoon lekker over. Er staat genoeg in! 
 
Het zijn hele bizarre tijden die we allemaal beleven op het moment. Corona beheerst ons 
dagelijks leven en we moeten veel thuis zitten, mogen nergens heen en op visite, moeten 
onze vriendjes en familie missen,.. en mogen niet naar school en kinderopvang / 
buitenschoolse opvang. We hopen dat we met dit Thuizbij ‘Wij zitten thuis boek’ jullie wat 
afleiding kunnen bieden. Op de laatste twee pagina’s staan de antwoorden, maar alleen 
naar kijken als je het echt niet weet, of ter controle uiteraard! 
 
Groetjes, sterkte & vooral veel gezondheid! 
 
Zwaai zwaai van het team van Thuizbij! 

 

 
Dit ‘Wij zitten thuiz boek” is van : 
(vertel eventueel hoe oud je bent, welke groep / school / klas je zit, wat je thuis doet in deze Coronatijd.).  
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Verschillenzoeker - Zomer 

In onderstaande plaatjes zitten 10 verschillen. Kan jij ze vinden? 

 
 

Rekentorens - 1 

Een vakje boven twee andere vakjes is altijd het opgetelde van beide vakjes. Vul jij de torens in? 
 

    42            18     

              9     

    16         4    

 3  4         1   

0  2        1 0  

 
 

Goed tellen 

Hoeveel sterren zie je in onderstaand plaatje? 
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Woordzoeker - Annie M.G. Schmidt 

Hieronder staan allemaal letters door elkaar. Als je goed kijkt, kun je er woorden in herkennen. 
Alle woorden die onder de letters staan hebben iets met Annie M.G. Schmidt te maken. Je kunt ze 
vinden horizontaal, verticaal of diagonaal van links naar rechts of van rechts naar links. Als je alle 
gevonden woorden hebt weggestreept, dan blijven er een aantal letters over die samen weer een 
woord maken. Welk woord? Om de ‘lange IJ’ te vormen gebruik je in deze puzzel de I en de J als 
losse letters in deze woordzoeker. Trouwens…  er zitten inderdaad twee leeuwen in! 
 

a p p e l s c h i l m i n o u s i j s 

t o s e e k r e e m s f o s e t o r g 

e n e l l a d e l l a j o h a n n e s 

j t e t o o p n e t u o h f l o p j e 

t a n t e p l e e g t o c h t d u i f 

n r l e a j u n e e z u s t e r m a n 

e o n a o w k w i k a k k e r l a k t 

o o g r l r n e r e b l e z e i r g j 

l j s e o p g e t o s w o l k b d r i 

e a e i t e i r f e u t k e o b b e b 

p m e v r o u w h e l d e r d e r i e 

p k o a a f l o e p s t o n k l a t t 

i d k t a r o l n e l e k n i t r r j 

p r s a j g e f l o d d e r t j e o i 

m o l b r e e n e m m e e u w e n p p 

p p r o s e n c r a n t z e i p e i s 

z a z a b e l t j e j t l e z i u d e 

 

aagje    hoog   meneerblom  schoon   

abeltje    houtenpoot  mevrouwhelderder siepie    

appelschil   ibbeltje   minous   smeerkees   

batavier   idee   neezuster   spijtebijt   

boek    ijs    nelladella   tantepleeg   

drop    jaar   niesten   tent    

duif    johannes  otje    tibbe   

duizeltje   kakkerlak  pippeloentje  tinkelen    

floddertje   karel   pluk    tocht     

floep    ketel   poes    tos    

flopje    knots   pont    varen    

friet    leeuw    portier    wiplala    

griezelberen  leeuw   post    wolk    

groen    majoor   pum    zaza  

grotesof   meeuwen  rare    zeekoekoek     

heenenweerwolf   rosencrantz       
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Verbind de nummers 

Onderstaand twee tekeningen die nog niet klaar zijn. Kan jij in beide plaatjes de opvolgende 
nummers met elkaar verbinden? Dus lijntje 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4.. enzovoort.  

 
 

Teken het na - Aardbei 

Die aardbei hangt aan een parachute. Zo te zien is hij blij. Kan jij deze aardblij eh.. aardbei 
natekenen? 
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Piet en Riet - Dapper poesje 

Piet heeft van de buurman een poesje gekregen. Een heel lief klein poesje. De buurman had een nest met 
allemaal jonge poesjes en Piet mocht van zijn moeder een poesje uitzoeken. Piet had Riet gevraagd om 
met hem mee te gaan. Voor Riet was het makkelijk, ze was meteen verliefd op het lieve rode poesje. Maar 
Piet,.. Piet die wist het niet. Hij vond rode poesjes niet zo leuk, hij wilde graag een zwart poesje. En, er was 
ook een zwart poesje, maar wel een met witte vlekjes. “Die wordt het!”, zei Piet. “Ik weet het niet”, zei Riet. 
Riet mocht geen poesje uitzoeken, want dat vond haar vader niet goed. Riet wilde toch heel graag het rode 
poesje. Maar, Piet mocht kiezen! “Ik kies toch deze zwart-wit gevlekte!”, besloot Piet.  
 
“Maar waarom vraag je dan of ik met je mee ga?”. Maar Piet wist het zeker, het zwarte poesje zou hun 
poesje worden. “Ik wil graag samen met jou de naam van ons poesje verzinnen.”, zei Piet. Dat vond Riet 
een goed idee! Ons poesje had Piet zojuist gezegd. Dus toch een beetje van haar. Van de buurman mocht 
het zwarte poesje mee, en ze bedankten hem.  
 
“Hoe heet het beestje?”, vroeg mama toen ze weer thuis waren. 
Oeps.. daar hadden ze nog niet over nagedacht.  
“Azraël?”, bedacht Riet. 
“Nee, dan ben ik Gargamel zeker?” 
“Garfield dan!”, zei Riet. 
“Nee, zo heten rode poezen.” 
“Poesebeest!”, Riet ging gewoon door met namen verzinnen. 
Piet moest lachen. Hij vond het geen leuke naam. 
“Je noemt je vis toch ook geen 'vissebeest', of je hond 'hondebeest'.” 
“Larry?”.  
“Nee. Dat vind ik niets.”, zei Piet 
“Poekie?”.   
“Nee. Dat vind ik niets.”, zei Piet 
“Otje?”.    
“Nee. Dat vind ik niets.”, hoorde Riet weer. 
“Kat?”.  
“Nee. Dat vind ik niets.”. Goh, wat een verrassing. 
“Aagje?”.  
“Nee. Dat vind ik niets.”. Dat had Riet ondertussen wel verwacht.  
“Zwartje?”.  
“Nee. Dat vind ik niets!” 
“Zucht…”, deed Riet. Het werd een beetje eentonig. 
“Zucht?.... ehm…. Nee. Dat vind ik niets!” 
“Bungy! Dat vind ik wel wat.”.  
Piet dacht ook een stoere naam te hebben bedacht.  
“Nee, want je houdt hem niet aan een lijntje”, vond Riet. 
“Tijger misschien? Is ook stoer!” 
“Nee, heb jij ooit een zwart-witte tijger gezien?” 
“Koe dan!”, zei Riet. 
“Ja, en dan laten we hem in de tuin grazen! Nee,..en stoer is het ook niet!” 
“Maar, een koe heeft wel zwart en witte vlekken.” 
Piet moest er wel om lachen.  
Piet wist het niet. 
Riet wist het ook niet. 
“Koe.”. Wat een rare naam voor een poes. 
“Koen!”, opperde Piet. Dat was wel een stoere naam. 
“Koen, dat betekent 'dapper'“, vertelde de moeder van Piet. 
Dan moesten we dat maar doen. 
Piet aaide Koen. 
Riet aaide Koen. 
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Lekker kleuren – Boze vis 

Geef jij elk vakje de juiste kleur, dan krijg je een mooie tekening! Hopelijk kijkt deze vis dan blijer.
1= Groen 
2= Paars 

3= Roze 
4= Oranje 

5= Bruin 
6= Blauw
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Doolhof – We willen naar huis. 

Klaas was voor noodopvang bij Thuizbij en wordt opgehaald. Thuis wordt er al lekker gekookt! 
Ze gaan lekker op de fiets naar huis. De weg is best lastig. Wil jij ze even helpen de juiste weg te 
vinden, zodat ze op tijd voor het eten thuis zijn? 

 

 
 
 

Plaatjespuzzel 

Onderstaand een puzzel. Zoek het plaatje dat bij het nummer hoort. Wat zie je? Vul dat in. Heb 
je het goed gedaan, dan ontstaat er in het midden een lekkernij waar de meeste kinderen van 
smullen. Je moet wel zelf de eerste en laatste letter verzinnen, maar dat gaat je lukken! 
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Rebus - 1 

Onderstaand een rebus. Je kijkt naar het plaatje. Wat zie je? Hoe schrijf je dat woord? Je 
verandert vervolgens de letters zoals onder het plaatje aangegeven. Er ontstaat een ander woord 
of stukje van een woord. In totaal komt er een gezegde te staan. Welk gezegde is dit? 
 

Youtube vreugde 

Als je zoveel thuis moet zijn, is het soms wel lekker om even een filmpje te kijken. Er is een 
rijkdom aan leuke filmpjes, educatief, gezellig en ontspannend.  
Een paar leuke ideeën: 
- Monique Smit – 2 kleine kleutertjes https://www.youtube.com/watch?v=qe6XYynRBYY 
- Juf Roos – diverse https://www.youtube.com/watch?v=Arqs722lOJQ 
- De kleine mol… https://www.youtube.com/watch?v=VuLMT0RSFhE 
- De Gruffalo https://www.youtube.com/watch?v=-86lONn4v00 
- Zappelin knutselen met Nienke https://www.youtube.com/watch?v=U6qY-SjwfVU 
- Efteling Jokie,… leren met.. https://www.youtube.com/watch?v=KuyH1OtTWHs 
- Juf Noek – diverse https://www.youtube.com/watch?v=QaRsg1ryLhY 
- Koekeloere / Moffel & Piertje https://www.youtube.com/watch?v=37yYoP9NTr0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qe6XYynRBYY
https://www.youtube.com/watch?v=Arqs722lOJQ
https://www.youtube.com/watch?v=VuLMT0RSFhE
https://www.youtube.com/watch?v=-86lONn4v00
https://www.youtube.com/watch?v=U6qY-SjwfVU
https://www.youtube.com/watch?v=KuyH1OtTWHs
https://www.youtube.com/watch?v=QaRsg1ryLhY
https://www.youtube.com/watch?v=37yYoP9NTr0


Thuizbij – Wij zitten thuiz boek  
 
  
 

Pagina: 11 
 

Wat klinkt hetzelfde - 1 

Trek lijntjes tussen de dingen die rijmen, dus hetzelfde klinken: 

 

SuDoKu 

Kan jij goed sudoku’s maken? Dan heb je geluk! Onderstaand vier van deze uitdagende puzzels. 
 

6        1  3 1   5   6 2 

  8  7  4    7 6  3  1  4 5 

5 9 7 4 6  8  2    2  7  3   

7   1  5 3  4   8  7  4  2  

  4  8      6  4  1  8  7 

 8    2 1  7    7  8  5  3  

4 2 1 7 5   6     7  9  2   

 7   3 4  1 5  8 2  1  7  9 3 

9 5     7    4 9   8   7 6 

                   

 3    1  7   8 1 9 5 6 7   3 

6   8     2  3 2 7 1 9 4   5 

  1  4  5      5 8   7 9 1 

 7    2  4     4 7      

2    9    6  6  2 9  3 8 1  

 4  3    1   1  8 2  6   9 

  5  3  4    7  6 4  5 1 3  

1     6   5  2  3 6  9   4 

 2  1    3   5 4    8 9 6  
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Visitekaartjes - beroepen 

Onderstaand 4 visitekaartjes van mensen met een beroep. Als je de letters van de naam en 
plaatsnaam husselt en goed neerlegt, kom je er achter wat het beroep is van deze mensen!  
 

 
 
 

Knutselen 

Er is op youtube heel veel moois te vinden, zoals genoemd leuke, informatieve, muzikale dingen. 
Maar ook veel knutsel ideeën! U heeft in deze tijd vast WC rollen over? Daar kan je verschillende 
kanten mee op! U kunt bijvoorbeeld zoveel mogelijk WC rollen op elkaar stapelen, maar… gaat u 
vooral op zoek naar leuke ideeën, die passen bij de spullen die u in huis heeft om mee te 
knutselen.  
 
Een paar knutsel ideeën: 
- Wolk met regen Verf, (gekleurd)papier en een WC-rol 
- Paraplu Papieren bord, gekleurd papier, touw, schaar, lijm, kleurpotloden 
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Woordzoeker - Zwemmen 

In de zomer willen we graag zwemmen. In zee, in een riviertje, gewoon in het zwembad. Hopelijk 
kan dat dan weer. Alle woorden die onder de letters staan hebben iets met zwemmen te maken. 
Je kunt ze vinden horizontaal, verticaal of diagonaal van links naar rechts of van rechts naar links. 
Als je alle gevonden woorden hebt weggestreept, dan blijven er een aantal letters over die 
samen weer een woord maken. Maar… welk woord?  
 

z w e m d i p l o m a n   afzwemmen kinderbad touw 

w w u i t d r ij v e n a   badmeester kleedhokje tijd 

e j k o h d e e l k d a   badpak knik uitdrijven 

m z s i t a t a p i s b   badtas kou warm 

k w o a n ij s j e n a ij   bal nat water 

l e l t e d e p r k u l   blub patat ijsje 

e m a f z w e m m e n g   diepebad sauna zwemdiploma 

d s r l s b m r e t a w   gast solarium zwemkleding 

i t i k a p d a b s n a   glijbaan spat zwemster 

n e u d o b a d t a s r      

g r m b l u b t t ij d m      

 

Breinbreker - Plaatsnamen 

Ben jij goed in plaatsnamen? Onderstaand een paar zinnen die nog niet af zijn. Ze kunnen 
worden afgemaakt door een plaatsnaam in te vullen. Dit is best heel moeilijk!  
1. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog even met  ………  
2. De burgemeester zou een boom planten,  

maar het gat liet hij door zijn  …….  
3. Er zijn vele wegen die naar Rome  …….  
4. Wij zitten hier prima, wij willen niet ver …… 
5. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij  ……..  
6. Thiemo wil het niet vertellen, maar ik weet de echte  ……..  
7. Zo’n klein beetje hout voor zo veel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel ……..  
8. Ik houd van de zomers, vandaar dat ik voor de ………  
9. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ………  
10. Toen het jongetje uit het kolenhok kwam, zei moeder: “Kind wat ziet je ….…”  
11. Schaken met nonnen is leuk, maar het is nog leuker als ik met  ……..  
12. Ik heb er echt geen zin in, maar ik kan het  ……..  
13. Als mijn fiets kapot is, dan …….. 
 

Puzzel - stukjes 

Heb jij enig idee hoeveel van deze puzzelstukjes er in dit boek verstopt zijn? Deze 6 tellen ook mee! 
Uiteraard staan er bij de oplossingen geen puzzelstukjes meer! 
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Piet en Riet – Rijstebrij 

Riet en Piet spelen met hun nieuwe poesje Koen. Riet vindt dat Koen dorst heeft. Piet weet het niet. Koen 
geeft kopjes en zegt “Miauw”. Volgens Riet zegt Koen dat hij dorst heeft.  
“Echt waar, hij heeft dorst.”, zegt Riet. 
 
Piet neemt maar aan dat Riet gelijk heeft en vraagt aan mama wat melk voor Koen. Mama gaat even weg 
en komt terug met een schoteltje met melk. Mama zet het voor Koen neer en geeft hem een aaitje. “Geniet 
ervan Koen”, zegt ze. 
 
Koen vindt het een mooi moment om te stoppen met kopjes geven. Het is tijd om alleen nog aandacht te 
hebben voor het schoteltje met melk. Met haar tongetje likt ze de melk. Riet zingt: “Poesje mauw, kom 
eens gauw, ik heb lekkere melk voor jou.”. Piet zingt mee: “En voor mij rijst er bij, oooooo wat heerlijk 
smullen wij.” 
 
“Nee, het is rijstebrij, niet rijst er bij!”, zegt Riet. 
“Rijstebrij? Riet, wat is rijstebrij?”. Piet wist het niet, maar… Riet wist het ook niet. 
Laten we mama vragen of zij weet wat rijstebrij is.  
Koen likt nog lekker de melk van zijn schoteltje.  
 
“Mama, mogen wij wat rijstebrij?”, vraagt Piet. 
“Rijstebrij? Waarom willen jullie rijstebrij?” 
“Wij willen ook smullen.”, antwoord Riet, “Koen heeft nu melk en als wij nu rijstebrij krijgen, dan smullen 
we allemaal, volgens het liedje.”.  
Riet zong, Piet zong mee. 
 
“Maar wij weten niet wat rijstebrij is”, voegde Piet eraan toe. “Vroeger toen mama klein was, toen kregen 
we rijstebrij. Het liedje is ook al heel oud, dat zong mama ook toen ze klein was.”, zei mama. “Maar als 
jullie rijstebrij willen.”  
 
“Nou, wij willen ook smullen. Wat is rijstebrij dan. Vind jij het lekker?”, vroeg Piet 
Mama dacht even na en zei: “Nee, ik vond het niet echt lekker. Het is in melk gekookte rijst. Een soort van 
pap. Beetje smakeloos. Maar vroeger hadden we niet zoveel, dus waren we blij als we rijstebrij kregen.”.  
“Ik wil wel rijstebrij.”, zei Riet. 
“Ik weet het niet.”, zie Piet 
 
Koen kwam even kijken en kopjes geven. Ze had haar melk op en kwam even bedanken. Mama had een 
beter idee. Rijstebrij maken was nog best even werk en bovendien wist ze vrij zeker dat Riet en Piet het 
niet echt lekker zouden vinden. Zullen we het liedje gewoon anders zingen? 
 
“Poesje mauw, kom eens gauw, ik heb lekkere melk voor jou.”, zong mama. 
“Nou, dat ken ik al.”, lachte piet. 
“En voor mij een boterham leverpastei,... oo wat heerlijk smullen wij.”, maakte 
mama haar liedje af. 
“En voor mij een chocolade ei,… oo wat heerlijk smullen wij.”, vond Riet een 
betere versie. 
Piet dacht even… 
“En voor mij een koekje erbij,… oo wat heerlijk smullen wij.”, klonk uit zijn keel.  
“Zullen we een rijstwafel doen?”, vroeg mama, “En natuurlijk een beker melk.”  
Piet genoot van zijn rijstwafel. 
Riet genoot van haar rijstwafel. 
Koen kreeg ook nog wat melk op haar schoteltje. 
Oooo wat heerlijk smulden zij. 
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Rebus - 2 

Onderstaand een rebus. Je kijkt naar het plaatje. Wat zie je? Hoe schrijf je dat woord? Je 
verandert vervolgens de letters zoals onder het plaatje aangegeven. Er ontstaat een ander woord 
of stukje van een woord. Weet jij welk gezegde dit is? 

 
 

Verschillenzoeker - Sneeuwman 

Een sneeuwman? Met dit weer? Onderstaand zie je hem twee keer staan. Je hoeft in ieder geval 
geen afstand te houden van de sneeuwman. De plaatjes lijken op elkaar, maar zijn niet gelijk. Als 
je goed zoekt zou je zomaar 10 verschillen kunnen vinden. Gaat jou dat ook lukken? 
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Doolhof 

Onderstaand een doolhof. Hoe kom je van het begin naar het eind? Kun jij de juiste weg vinden? 

 
 
 

Activiteit  

Heeft u ballonnen in huis? Vast wel. U kunt de ballonnen opblazen en zeggen dat dit wolken zijn. 
Dat uw kind(eren) er voor moeten zorgen dat de wolken wel in de lucht blijven hangen. Uiteraard 
zijn witte wolken (ballonnen) het mooist, maar in deze tijd volstaan alle kleuren wolken.  
 
U heeft vast wel stoepkrijt! Zo niet, komt u gerust een 
doosje bij ons halen op de Matrijs. Hoe mooi is het voor een 
kind om zijn of haar creativiteit op de stoep kwijt te kunnen. 
Voor u zelf ook leuk. En mislukt een prachtig bedoelde 
tekening, dan is het geen drama, met een emmer water is dat 
probleem snel opgelost. Tevens kunt u hier actieve spelletjes 
mee bedenken! Zie plaatje hiernaast,.. of bijvoorbeeld 
oversteken door alleen op getekende ‘stapstenen’ te mogen,.. 
of bijvoorbeeld ‘stoepdarten’.  
 
Trouwens… Oud Hollands stoepranden? Weet u het nog.  
Hoe leuk is het om dat weer te introduceren. Het is wel even zoeken soms naar goede 
stoepranden, maar te leuk om te doen! En u staat gegarandeerd meer dan 1,5 meter van elkaar af, 
behalve als het heel goed gaat, dan komt de tegenstander dichterbij. Neem dan even afstand.  
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Piet en Riet – Sneeuwfeest 

“Goedemorgen Riet, ligt er bij jullie ook sneeuw in de tuin?”  
“Jazeker, bij ons heeft het vannacht ook gesneeuwd”, zei Riet. 
“Zullen we een sneeuwpop maken?”, vroeg Piet blij. 
“Nou, Piet ik weet het niet? Ik mag het niet mama. Mama zei dat ik niet door de sneeuw mocht lopen, 
omdat ze het zo mooi vond. Zeker nu het bijna kerst is.” 
“Dan heb ik een goed idee, dan rollen we allebei een sneeuwman in mijn tuin. Mijn moeder vindt dat alleen 
maar leuk.”  
“Maar ik wil geen sneeuwman maken.”, zei Riet. 
“Maar net zei je dat je het niet mocht, .. maar je wil het dus ook niet?”. Piet vond het een beetje raar dat 
Riet nu een ander excuus had. 
“Nee, dat zeg ik toch niet, ik zeg alleen dat ik geen sneeuwman wil maken. Ik wil een sneeuwvrouw maken. 
Of een sneeuwhondje of een sneeuwwitje of ... ”. 
 
Ooo oké… en samen gingen ze ieder hun eigen gang. Riet rolde kleine balletjes en maakte een lief klein 
sneeuwschaap. Piet maakte gewoon een sneeuwpop.  
“Wat een leuk hondje!”. 
“Maar dit is een schaap”, klonk het een beetje boos. 
“Wat een leuk schaap.”,  verbeterde Piet, “Maar het schaap lijkt wel een beetje op een hond.” 
“Hij lijkt niet op een hond. Zij lijkt op een schaap. Ik zeg toch ook geen vervelende dingen over jouw 
sneeuwman.” 
“Hmm… wat een gezeur.”, dacht Piet, “ik kan beter niets meer zeggen.” 
“Sorry, ik zag het gewoon niet zo goed”, kwam er toch nog zachtjes uit Piet zijn mond. 
 

Piet en Riet bouwden druk verder. Stenen als ogen, takjes voor de 
mond en natuurlijk een bezem. Maar gezellig was het niet meer. Riet 
was boos. Haar mooie schaap.. een hond? Hoe durft Piet haar 
schaap als hond te zien.  
 
“Hoi Piet, hoi Riet, zo zo wat een mooie sneeuwpop.. en wat een 
leuk hondje hebben jullie gemaakt”.  
“Pap, kijk nog eens goed, dat is toch geen hond?”. Piet moest 
stiekem een beetje lachen.  
“Ik dacht echt dat jullie een hond, zo’n witte poedel hadden 
gemaakt. Zo’n klein hondje dat op een schaap lijkt.”. Riet moest nu 
ook wel een beetje lachen. 
 
Inderdaad.. zo’n hondje dat op een schaap lijkt. Daar leek hij ook wel 
op. Misschien was ze dan toch beetje onterecht boos op Piet. 
“Maar wat is het dan?”, vroeg papa. 
“Ik had een mooi wit schaap gemaakt, geen hond.”, zei Riet die niet 
meer boos was. 
“Laten we aan mama vragen, wat zij denkt dat het is!”, bedacht Piet. 
Op dat moment kwam Riet’s mama de tuin in om Riet halen voor het 
eten.  
“Hoi mama, zie jij wat Piet en ik hebben gemaakt?”.  
 
Riet’s mama, die in de tuin al had gehoord dat het een schaap was, 
keek en twijfelde geen moment. “Ja, ik zie een schaap en zijn herder. 
Net als bij de kerststal. De arme herder met een van de schapen uit 
zijn kudde die de engelen hoort zingen. Heel toepasselijk. Mooi 
gemaakt hoor, jongens.”. 
 
Riet en Piet keken elkaar aan. Tja, dat hadden ze toch maar mooi zo 
gemaakt. 
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Humor? Laat me wel lachen… 

Zit een kikkertrainer uit België in het gras een kikker trainen: 
"SPRING!" De kikker springt 8 meter.  De Belg noteert: "Kikker met 4 poten springt 8 meter." 
De Belg rukt een van de kikker zijn benen eraf en roept: 
"SPRING!   De kikker springt 6 meter.  De Belg noteert: "Kikker met 3 poten springt 6 meter." 
De Belg rukt nog een been uit de kikker z'n lijf en roept weer: 
"SPRING!" De kikker springt 4 meter.  De Belg noteert: "Kikker met 2 poten springt 4 meter." 
De Belg rukt nog een been eruit.  
"SPRING!" De kikker springt 2 meter.  De Belg noteert: "Kikker met 1 poot springt 2 meter." 
De Belg rukt het laatste been eruit en roept: 
"SPRING!" De kikker doet niks.  
De Belg weer: 
"SPRIIING!!!!!!" De kikker reageert weer niet.   
De Belg noteert: "Kikker zonder benen, WAARSCHIJNLIJK DOOF. 
 
Een Belg komt thuis met zijn hoofd in het verband. Vraagt zijn vrouw: "Hoe kan dat nou?". Waarop de Belg 
zegt: "Ik was in Holland en daar hebben ze molens, dus ik ga zo'n molen in en vraag hoeveel wieken zo'n 
molen nou eigenlijk heeft? Dus die molenaar zegt 4. Ik ga voor het raam staan en begin te tellen, 1--2--3--
4. Ik doe het raampje open en steek mijn hoofd uit het raam, kwam er nog een 5de aan! 

 
Joris zit in de klas en zegt: “Vroem vroem vroem vroooeeem..” 
Juf Ellen vindt het vervelend en zegt: "Joris,… wil je even ophouden?"  
Waarop Joris lekker door blijft gaan “Vroem vroem vroem vroooeeem….” 
Waarop juf Ellen zegt "Ga dan maar naar de gang Joris!" 
"Nee" zegt Joris ", dat kan niet, want mijn benzine is op!" 
 
Max loopt met zijn oma door de supermarkt en ziet 10 euro liggen. 
Als hij die wil pakken, zegt oma "Nee Max, liggen laten,..alles wat op de grond ligt is vies!" 
Later ziet hij in de speeltuin 5 euro liggen. 
Als hij die wil pakken, zegt oma "Nee Max, liggen laten,..alles wat op de grond ligt is vies!" 
Als ze naar huis lopen ligt er bananenschil op straat, waar oma over uitglijd.  
Als oma roept om haar te helpen, zegt Max "Nee, oma alles wat op de grond ligt is vies!!" 
 
Er wordt aan de deur gebeld en Gerrit doet de deur open. 
De man voor de deur vraagt: "Is je vader thuis?" 
"Nee,” zegt Gerrit, “hij is overreden door een tractor" 
De man vraagt: "Is je moeder dan thuis?"  
"Hmm.. Nee, zij is ook overreden door een tractor" 
De man vraagt: "En je zus dan, is die thuis?"  
"Nee, ook zij is overreden door een tractor" 
De man vraagt: "Maar wat dat doe jij eigenlijk thuis?"  
Gerrit zegt: "Tractor rijden!" 
 
Johan komt weer eens te laat op school en de juf vraagt waarom hij weer te laat is. Johan heeft een logisch 
antwoord: "Ik droomde over voetbal juf." "Maar dat is toch geen excuus om te laat te komen Jantje?" 
"Jawel", zegt Johan, "want er was namelijk verlenging!” 
 
Rogier heeft zijn rapport meegekregen uit school. En wat voor een rapport. Rogier heeft allemaal enen en 
dus hij is erg bang dat zijn vader en moeder boos worden!!!!! Als hij langs een sloot loopt, gooit hij snel 
zijn rapport er in. Daar is hij van af!  
Als hij thuis komt vragen zijn vader en moeder: "Hé Rogier, waar is je rapport?"  
Waarop Rogier zegt: "Alle eendjes zwemmen in het water…" 
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Lekker kleuren - Fruitig 

Geef jij de vakjes elk de juiste kleur. Dan krijg je een fris fruitige tekening! 
1= Paars 
2= Bruin 
3= Oranje 

4= Groen 
5= Rood 
6= Geel 

7= Blauw 

 

 
 

Puzzel – Daar waar je je thuis voelt … 

Onderstaand een puzzel. Vul jij de juiste antwoorden in, dan vind je de naam van een plek waar 
heel veel kinderen het heel erg naar hun zin hebben, maar nu tijdelijk niet komen.  
 

             Beschrijft in zijn eentje een drank 

             Uitroep om tot stilstand te komen 

             Niet aan, maar … 

             Hetzelfde als 

             Daar zit je op als je gaat paardrijden 

             Geel, gezond en krom 

             Jaarlijks overdekt in Nederhorst den Berg 

             Iemand die meerdere ballen hoog houdt 

 
 



Thuizbij – Wij zitten thuiz boek  
 
  
 

Pagina: 20 
 

Rebus - 3 

Vind jij rebussen niet leuk? Raar, .. maar dat kan natuurlijk ook! Kijk goed naar de plaatjes. Wat 
staat er. Verander de letters zoals aangegeven en zoek de oplossing van onderstaande rebus.  

 
 

Breinbreker – Getallen 

In elk van onderstaande regels zitten één getal verstopt. Kan jij alle getallen vinden? 
• Het is etenstijd riep haar moeder tevergeefs. 
• Wat was deze soep toch lekker gemaakt, lieve oma. 
• Esther, ga je ook mee naar het bos lekker uitwaaien? 
• Ach, het zal ook deze keer wel fout gaan. 
• Wat een pech, onder de auto lagen allemaal scherven, Helen. 
• Voor je het weet is het gebeurd Chantal. 
• In de vakantie nemen we wit brood. 
• De zon staat hoog, toch brand hij zacht. 
• Deze ventilator maakt veel geluid, ook als hij zacht staat.  
• We zullen volgende week Manon d’r verjaardag vieren. 
• En eg en een ploeg vind je bij de boer op het land. 
• Wat wint Igor toch regelmatig een troostprijs. 

 
 

Puzzel  

Onderstaand een puzzel. Vul jij de juiste antwoorden in, dan vindt je een woord dat toepasselijk 
is voor als je niet naar school hoeft,… maar anders is dan de situatie nu.   
 

             Niet vanochtend, niet vanmiddag, maar… 

             Iedereen is er, ze zijn er … 

             Echte Hollander 

             Driehoekige lekkernij 

             Tussen begin en eindpunt 

             Plek aan het water, vaak met veel zand 

             Plaats met veel caravans en tenten 

             Sport voorwerp met veren 
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Verbind de nummers 

Wat is dat nou voor een 
plaatje? Jij hebt vast geen idee! 
Maar je krijgt er al wel trek van 
waarschijnlijk. We kunnen er 
achter komen als  jij de 
opvolgende nummers met 
elkaar verbind.  
 
Dus lijntje 1 naar 2, van 2 naar 
3, van 3 naar 4... Als je klaar 
bent, kan je hem zo inkleuren 
dat hij nog lekkerder wordt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorische spelletjes? 

Er zijn ook genoeg spelletjes te doen met uw kind, met bijvoorbeeld een tennisbal, of...  
- Basketbal U pakt een bak of wasmand of… en bepaald een reële en uitdagende 

afstand voor uw kind om de bal in de bak te gooien of te stuiteren. 
Altijd een succes! 

- Tunnelspel U pakt een stuk papier en plakt dat op de grond als een boog vorm 

(Ω) of een schoenendoos waar u de kleine zijdes van weghaalt. 
Daarmee maakt u een tunnel. U kunt uw kind de bal door de tunnel 
proberen te laten rollen, van steeds verdere afstand. En eventueel de 
uitdaging aangaan dat de bal precies in de tunnel stil moet liggen.  

- Voetenpad  U pakt een aantal velletjes A4. Per A4 tekent u of ‘twee voeten’ of 
‘een linker voet’ of een ‘rechtervoet’. Deze legt u achter elkaar en 
plakt ze vast aan de vloer. Uw kind moet nu het parcours zo volgen 
dus juiste voet op de juiste plek. Zet u ook eens de rechtervoet aan 
de linkerkant,.. en andersom. Uiteraard kunt u het uitbreiden met 
handen, maar een gratis advies is om er altijd een voet bij te houden 
(anders moeten ze op hun handen staan).   
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Piet en Riet – Klaar is Kees 

Piet en Riet bouwen een tent. Een mooie tent op de kamer van Piet. Een mooie tent op het bed van Piet. 
Een laken hebben ze gepakt uit de kast. Uit de kast van Piet. Piet staat op een stoel en maakt het laken 
vast achter de kast. De andere kant van het laken wordt aan de poten van twee stoelen vast gemaakt. Het 
bed staat onder het laken. Piet en Riet zijn trots op hun mooie tent. Wat een mooie tent. Dat moet gevierd 
worden.  
 
“Mama, mag ik wat drinken en wat koekjes?”, vraagt Piet. “Riet en ik hebben een tent gemaakt en willen 
daar graag wat in eten en drinken!”. Koen komt aanlopen en geeft Piet een kopje. Maar Koen mag niet mee 
naar boven. Koen mag alleen beneden spelen. Piet aait Koen, maar als hij zijn drinken en koekjes krijgt, 
gaat hij toch weer naar boven. Riet heeft een tafeltje gemaakt van een stapel boeken en muziek opgezet. 
Ze heeft aan beide kanten van het bed kussens gelegd als stoelen.  
 
“Klaar is Kees!”, zegt Piet als hij op zijn kamer komt. De tent, die ziet er prachtig mooi uit. Piet zet het 
dienblad neer en zet de koekjes op het tafeltje. Het drinken ook. Gelukkig had mama de bekers niet te vol 
gedaan. Als Piet en Riet op de matras gaan zitten, in hun mooie tent, gaat het drinken net niet over de 
rand. Ze eten hun koekje en de kruimeltjes vallen in bed. Maar ach. 
 
“Waarom was je vader klaar?”, vraagt Riet. 
“Mijn vader? Die is helemaal niet thuis!”, reageert Piet, “Hoezo?”. 
“Nou, omdat jij zojuist zegt dat hij klaar is!”.  
Riet kijkt Piet vragend aan. 
“Dat heb ik helemaal niet gezegd!  
Ik heb niets over mijn vader gezegd”, blijft Piet overtuigd. 
“Jawel, net toen je binnen kwam ..” 
“Nietes,..”, Piet liet Riet niet uitpraten. 
Piet is boos, hij had niets over zijn vader gezegd. 
Riet is ook boos. Waarom deed Piet nu zo stom. 
“Je zei net..”, maar Riet kon haar zin niet afmaken. 
“Ik heb niets over mijn vader gezegd!” 
“Klaar is Kees……”, zei Riet, wachtte even, keek Piet aan en zweeg vervolgens. 
Piet nam nog een slokje van zijn drinken. Inderdaad, dat had hij gezegd. Hij begreep het. 
“Dat zeg je als je ergens mee klaar bent. Dat gaat niet over mijn vader.” 
 
“Maar jou vader heet toch Kees?”, zei Riet. Daar kon Piet niets tegen inbrengen, al noemde hij hem altijd 
‘papa’. Riet mocht altijd ‘Kees’ zeggen, maar ze noemde hem altijd ‘papa van Piet’. “Dat klopt, maar als 
men ergens mee klaar is, dan zegt men ‘Klaar is Kees’”. Riet kende de uitdrukking niet en vroeg zich af of 
‘Kees’ dan iemand bekend was. 
 
“Dat weet ik niet. Ik ken Kees niet. Laten we het aan mijn moeder gaan vragen.”. Riet gaf Koen een aai. 
“Mama”, vroeg Piet, “Wie is Kees uit ‘Klaar is Kees’?” Mama moest lachen en dacht na. Wat een moeilijke 
vraag. “Tja,… je vader is het niet. Dit is gewoon een uitdrukking. Die naam is gewoon verzonnen ooit, lang 
geleden”.  
 
“Dus maakt niet uit, al doet er geen Kees mee, je kan toch zeggen ‘Klaar is Kees’?“, vraagt Riet. 
“Inderdaad, als je maar ergens klaar mee bent.” 
“Dank mam. Klaar is Kees!”, zegt Piet.  
“Huh?”, zegt Riet. 
“We zijn klaar met deze vraag. Kom we gaan weer met de tent spelen.”, zegt Piet terwijl hij weer de trap 
op loopt. 
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Woordzoeker - Sprookjes 

Geloof jij in sprookjes? Dat wonderen bestaan? Geloof mij: Er is nog nooit iets gebeurd  
dat niet kon, dat is een feit! In sprookjes gebeuren rare, spannende en leuke dingen.   
Een aantal woorden die met sprookjes van doen hebben vind je terug in onderstaande 
woordzoeker. 
Heb jij alle woorden weggestreept, dan blijven er een aantal letters over. Deze vormen  
iets wat met sprookjes te maken heeft en wat erg leuk is om een keer heen te gaan.  

s e j t n e o h c s e d o r   andersen   hamelen   rovers   

e e j t e i r g d r a a k o   draak    herbergen   sesamopenu 

n f n t e l l o h w u o r v   dwergen   keizer    stavoren  

e e d e l e n e m m i r g e   edelen   kikker    tafeltjedekje 

s o o d l e d n o t p r e r   elf     lelykeeendje  toekan  

r e j d n e e e k y l e l s   feeen    leve    tondeldoos 

e n s t t r m t t o e k a n   gelaarsdekat  nootjes   toverkist  

d e n a e s e a s l z k a e   grietje    plezier   vrouwholle 

n r e o m s i z h l i i r g   grimm    prinses   yoeli   

a o e i o o e k i n e k s r   haak    repelsteeltje  zaadjes  

e v e l g t p j r e r p d e        rodeschoentjes zwavelstokje 

t a f e l t j e d e k j e b                 

f t d w e r g e n a v a k r                 

l s p r i n s e s u a o a e                 

e j k o t s l e v a w z t h                 

 

Twee uitdagingen 

1. Kan jouw vader ook zo goed barbecueën? Verbind dan de nummers en zie of hij op jouw vader lijkt! 
2. Kun jij het plaatje afmaken, zodat de vogel weer helemaal goed is (of maak hem lekker gek!). 
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Activiteiten  

Nog een aantal leuke activiteiten die u gezellig samen thuis kunt doen. 
- Kaart maken Open deur natuurlijk. U kunt een vel A4 papier een keer vouwen tot 

een A5 of A6 (Ansichtkaart formaat, twee keer strak vouwen) en daar 
uw kind op laten kleuren met potlood, stift, verf… Uiteraard kunt u 
ook uw kind lekker laten knippen, bijvoorbeeld in de folders die u in 
de bus krijgt. Daar kunnen ze lekker zoet mee bezig zijn en veel 
plezier aan beleven. Het mooie resultaat kunt u zelf ophangen of 
natuurlijk iemand anders blij mee maken.   

- Matjes maken Een vel A4 (of willekeurig ander formaat) wordt een aantal keer mooi 
strak dubbel gevouwen. Vervolgens mag er in het papier lekker 
geknipt worden. Als het knippen klaar is, wordt het blad weer 
uitgevouwen en …. Voila, een schitterend matje is gemaakt.  

- Stopdans Deze doen wij normaal ook regelmatig. Lekker zo enthousiast 
mogelijk dansen / bewegen op vrolijke muziek. Tot dat de muziek uit 
gaat. Bij ons valt dan het kind dat als laatste stil staat af. Dat wordt 
thuis wat lastig, maar kinderen vinden het ook heel leuk om alleen te 
doen en bovendien zijn ze in beweging. 

- Rupsje blazen  Zoek op internet naar ‘knutselen-racende-rupsen-van-papier’. Dan is 
meteen duidelijk wat de bedoeling is. Door met een rietje op zijn 
lichaam te blazen kan je de rups laten bewegen. Met meerdere rupsen 
kunt u een wedstrijdje doen welke rups het eerst bij een eindpunt is. 

- IJsstokjes Mogelijk heeft u geen ijsstokjes, maar het kan ook met andere dingen 
als korte rietjes, stukjes karton, roerstaafjes of wattenstaafjes. U 
voorziet de uiteinden van een aantal ijsstokjes van wisselende 
kleuren, zodat er verschillende combinaties ontstaan, bijvoorbeeld 
‘groen – rood’, ‘blauw – rood’, ‘geel – geel’, ‘geel – oranje’. Op een 
papier tekent u deze na en de mogelijke combinaties. Uw kind moet 
nu de juiste ijsstokjes op de juiste plek leggen. Het is ook leuk om de 
ijsstokjes als een kleurenslang aan elkaar te laten sluiten, dus rood 
aan rood,… 

- Eierdozen Gooit u vooral uw eierdozen niet weg, dat is 
prachtig knutselmateriaal. Ze zijn handig als 
bakjes voor verf, of dingen te sorteren, maar 
je kan er ook hele leuke dingen mee maken. 
Een rups bijvoorbeeld.. of specifieker rupsje 
nooit genoeg. Knip één rij van de eierdoos 
los en draai hem om, beetje verven of 
kleuren en er verschijnt een rups. 

- Puzzelen U heeft vast wel een puzzel in de kast. Blijft tijdloos en 
is altijd leuk. U kunt natuurlijk ook zelf een puzzel 
maken, van een vakkundig zelf gemaakte tekening of 
een plaatje dat u ergens van heeft liggen. U kan dan 
ook zelf bepalen hoe moeilijk de puzzel gaat worden.  

- (Voor)lezen Voorlezen, voorlezen, voorlezen. Gaat u vooral lekker voorlezen of 
laat uw kinderen lekker lezen. Ze hebben er de tijd voor en het is zo 
waardevol en zo leuk. Heel goed voor de ontwikkeling van de fantasie 
en de woordenschat op elke leeftijd! Zo jong mogelijk beginnen met 
voorlezen is van groot belang. Er was eens…  
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Verschillenzoeker - Beweegles 

Helaas moesten we de ‘beweeglessen’ voor peuters die we hadden georganiseerd in de 
Antoniusschool in samen werking met Pascal van PassiePassie / Odis na één les al stoppen, 
vanwege de Corona. Dat vonden we heel erg jammer. Onder & boven een deel van de 
uitnodiging. Er zitten echter 10 verschillen tussen de plaatjes. Kan jij ze vinden? 

 
 

Breinbreker – Dieren 

In onderstaande regels zit 20x een dier verstopt, sommige dieren dubbel en in sommige regels 
meerdere dieren. Kan jij alle dieren vinden? 
• Ons motto luidt: Begin altijd met een lach aan de dag! 
• Over een paar dagen wordt ze alweer zes jaar oud. 
• Op de skipiste lag een dikke laag witte sneeuw. 
• De molen maalt ruim honderd zakken meel per dag. 
• Haar twee jaar jongere broertje is langer dan zij is. 
• Dit touw koppel ik aan het ijzeren oog dat hier in de muur zit.  
• Zij viel erg hard toen hij haar achterna rende. 
• In deze regel zit geen dierennaam verstopt. 
• Als Carmen niet wil, kan Arie dan ook niet met Ans komen kaarten?  
• Door die val kan ik in het park iets minder goed joggen. 
• Sybreg wilde zeker niet, maar het is toch onder Joop al in gang gezet. 
• Wat Yvar kent eet hij wel, hij is een oprechte boer qua eten. 
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Woordzoeker - Pippi Langkous 

Pippi Langkous. Wie kent haar niet. Ze is enorm sterk, kan een paard optillen. Ze woont helemaal 
alleen in Villa Kakelbont. Haar vader is kapitein, maar die is op zee. Ze heeft een aapje dat 
Nilsson heet en twee vriendjes Tommy en Annika. Onderstaand allemaal woorden die met Pippi 
van doen hebben. Je kunt ze vinden horizontaal, verticaal of diagonaal van links naar rechts of 
van rechts naar links. Als je alle gevonden woorden hebt weggestreept, dan blijven er een aantal 
letters over die samen weer een woord maken wat met Pippi te maken heeft. Welk woord?  
 

t d k u t s d u o g k t   afval   efraim  pastellia 

a a a n n e n e o h c s   agent   glad   pippi 

i i k l i n g j b s p e   annika  goudstuk  rommel 

p l e a g e n t l u r b   avond   kakelbont schoenen 

p l l f t s a i o p v n   best   klang   stelen 

i e b e r u l w m e s o   blom   kling   superkracht 

p t o o b a k t r r t s   boef   knie   takatukaland 

r s n b k y i a o k e s   boot   langkous  tommy 

u a t i m i n m l r l l   brul   lenig   toren 

e p n m t d m a e a e i   byna   leven   veranda 

d n o v a e e i v c n n   deur   nilsson  villa 

a t a l l i v f e h i d       nors   witje 

s u o k g n a l n t g n            
 
 

Teken het na – Vliegtuig 

Dit vliegtuig vliegt snel,.. let je goed op? Misschien kan jij deze dan toch goed natekenen! 
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Even lachen (schijnt gezond te zijn, scheelt weer een wortel) 

Weet je hoe laat het is als een olifant op een hekje zit? 
Tijd om een nieuw hekje te kopen!     

Het is rood, gezond en altijd chagrijnig? 
Framboos! 

Het is rood, gezond en altijd vrolijk? 
Een Framblij of een Aardblij! 

Het is bruin, gezond, en skiet van de berg? 
Een SkiWi! 

Het is groen, gezond, en rolt van de berg? 
Een Slawine! 

Het is groen en gezond en heel erg moe? 
Een krop slaap! 

Het is groen en gezond en loopt om het bos? 
Een dophert! 

Het is groen, bruin, niet gezond en kwaakt? 
Kermit de Snicker! 

Het is groen, plakt en kwaakt? 
Kermit de Sticker! 

Het zit onder de grond en heeft nooit hoofdpijn? 
Een paracetaMolletje! 

Het is groen, gezond en het drijft? 
Andrijvie! 

Wat zegt een kikker als hij uit de boom valt? 
Kwak! 

Welk dier bestaat voor ¾ uit wol? 
Wol-f! 

Waarom heeft Koningin Maxima een roze telefoon? 
Om mee te bellen! 

Het is paars en als je het tegen de muur gooit gaat bij de buren de telefoon! Wat is dat? 
Puur toeval! 

Het is wel blauw, maar niet zwaar? Wat is dat! 
Lichtblauw! 

Wat heeft 21 ogen, maar ziet toch helemaal niets? 
Een dobbelsteen! 

Het is geel, vliegt en heeft heel veel plezier? 
Een Kanhahanarie! 

Het is groen en zit in de koektrommel? 
Een Biskiwi! 

 
 

Wat klinkt hetzelfde - 2 

Trek lijntjes tussen de dingen die hetzelfde klinken: 
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Verbind de nummers – Uiterst gemene draak 

Whaaaa… dat lijkt wel een gemene draak. Kan jij de opvolgende nummers met elkaar verbinden. 
Dus lijntje 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4.. enzovoort.. Klaar? Inkleuren maar! Hij ziet er 
dan best aardig uit, voor zo’n afschrikwekkende draak 
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Hoeveel gezichtjes tel je? 

Deze gezichtjes blijven altijd blij kijken, ondanks ze met veel te veel dicht op elkaar zijn. Kan jij 
tellen hoeveel het er in totaal zijn? 

 
 

Wat staat hier? 

Onderstaand een puzzel. Eh.. een puzzel? Jawel, er staat echt iets, maar je moet er wel goed over 
nadenken. Zie jij welk woord er staat? Nee? Denk gerust nog even wat langer! Schrijf anders op 
wat je ziet! 

 
 
 

Nog wat raadsels?  

Welke bloem kan goed applaudisseren? 
De klaproos! 

Waarom neemt een domme boer hooi als hij gaat slapen? 
Om zijn nachtmerrie te voeren! 

Op welk bed kan je niet slapen? 
Op een pissebed! 

Hoe noem je iemand die nieuw fruit ontdekt? 
Een fruitvinder! 

Wat gebeurt er als je een klok omhoog gooit? 
Dan vliegt de tijd! 

Wat gebeurt er als je een bal omhoog gooit? 
Dan komt hij weer naar beneden! 

Wat zegt een paard nadat hij een windje heeft gelaten? 
Paardon! 

Wat zegt een koe als in de wei heel mooi wordt gezongen? 
Boehoe! 
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Piet en Riet – Smerig 

“Mama, mag Riet bij ons een boterham eten?” 
“Moeten jullie even vragen aan Riet d’r mama of dat mag, van mij mag het.” . 
Piet en Riet lopen naar buiten. Piet zegt dat hij pindakaas op zijn brood neemt. 
“Ik moet er eerst een met hartig beleg van mijn moeder”, zegt Riet. 
Dat moet Piet ook, maar na zijn boterham met kaas of worst, gaat hij er ook nog een met pindakaas eten. 
Dat weet hij zeker, hij is gek op pindakaas.  
“Pindakaas is smerig”, zegt Riet.  
“Nou, ik vind het lekker en neem lekker pindakaas zo meteen.”  
 
Als de mama van Riet aangeeft dat ze het goed vindt dat Riet bij Piet gaat eten, staan ze even later samen 
hun handen te wassen in de keuken bij Piet thuis. Mama heeft de tafel al gedekt. Piet neemt een boterham 
met kaas en Riet besluit, na enige twijfel, om ook maar kaas te kiezen.  
 
“Thuis krijg ik altijd een los plakje”, zegt Riet.  
“Maar je bent nu bij ons Riet”, zegt Piet zijn moeder. “Wil je zelf je broodje smeren?”  
“Dat mag ik niet van mama” . 
“Maar je bent nu bij ons Riet, van mij mag het wel, kan je goed oefenen.” 
Riet pakt een mes en laat haar mes in de boter glijden.  
 
“Wat vind jij dan lekker van zoetigheid?”, wil Piet van Riet weten. 
“Ik vind pasta lekker en hagelslag en vruchtenhagel en pindakaas en..”, somt Riet op. 
Piet valt haar in de rede, “Maar net zeg je nog dat je pindakaas niet lekker vindt” . 
 
“Nietes”  
“Welles”  
“Echt nietes”  
“Jawelles, net toen we naar jouw moeder liepen, zei je dat je pindakaas smerig vindt. Ik weet het zeker.”, 
Piet weet het nog echt goed. 
“Ja, pindakaas is smerig, maar ik vind het wel lekker.” 
 
“Dat kan niet!”, vind Piet. 
“Wel hoor, dat kan wel! Ik vind dat!” 
“Nietes!”  
“Welles!”  
“Echt nietes!”  
Piet’s moeder vraagt waarom Riet pindakaas smerig vindt. 
“Nou net als boter. Die is ook smerig. Die moet je met een mes eruit halen en dan op je brood smeren. 
Dus dan is het smerig”, Riet weet echt wel dat ze gelijk heeft. 
 
Piet moet hard lachen, maar de moeder van Piet zegt dat hij niet zo stom moet lachen.  
“Riet, als je iets kan smeren, dan is het smeerbaar. Als je iets echt heel vies vindt, dan vind je het smerig.”  
“Oh, dan vind ik pindakaas niet smerig. Sorry Piet, ik wist het niet.”  
“Oké! Smeer jij maar wat van die smerige smeerbare boter op je brood”, lacht Piet haar bijdehand toe.   
Riet smeert, maar uiteraard lukt het niet zo goed.  
“Mama, .. mag ik in plaats van kaas toch smeerworst?”, vraagt Piet als mama de kaasschaaf net pakt. 
“Nou, vooruit .. voor deze ene keer” , lacht mama.  
“Jij ook Riet?”  
“Nee, doe mij maar kaas, dat hoef ik niet te smeren.” 
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Woordzoeker - Jip en Janneke 

Je kent ze vast wel. Jip en Janneke. De plaatjes in zwart wit, het buurjongetje en buurmeisje die 
allemaal avonturen beleven. Je ouders zijn toen ze klein waren getrakteerd op verhaaltjes van Jip 
en Janneke en jij waarschijnlijk ook. In de onderstaande woordzoeker staan allemaal woorden die 
te maken hebben met deze verhaaltjes van Annie M.G. Schmidt. Vind jij ze allemaal, dan vormen 
de overgebleven letters een woord dat van toepassing is op Jip en Janneke. 
 

a l v n e z o b m a r f t o l     hek  neus  spoor 

p d s t e i k o e k o k n v a  appel   iets  oom  taart 

p o g e e l k e h l o a e r p  ballon   Janneke opa  takkie 

e o g b o o s k n i p r c i o  bel   jarig  paasbrood tante 

l r t i p b r a a f s g n e z  boek   Jip 2x poem tol 

e b u e l o o m l t v r a n e  boos   kapper poes  trein 

u s n a j e p p o p e m a d e  braaf  kar  poot tunnel 

k a n e i i z p n e n e m j p  buurman   knip  poppejans vader 

a a e t j w p e e a t e a e s  cent   koek  poppen verstoppertje 

p p l n a e s p i n m n g g o  dame   kopen pum  veter 

p d n a r a m o o r n r e e p  egel   lente reep  vriendje 

e n n t i e r o e e g e u l r  eng   leuk  regenplas visje 

r i j a g e d t k j m r u u m  frambozenvla lift  reus  wasmand 

r e k a m n o e h c s p e s b  geel   mand room ysje 

d r d a b a l l o n u y o u e  griezelig  moeder schoenmaker zeepsop 

n t h a a g d n a m s a w e s  haag   muur siepie ziek 

e j s i v e t e r e i p e i s  hamer  naam spin  zwaan 

 

Spiegelbeeld verschillenzoeker - Schoolbus 

Onderstaand twee keer een schoolbus. Daar zit men iets te dicht op elkaar op dit moment, maar 
goed, ze kijken wel blij. Behalve dat beide elkaars spiegelbeeld zijn, zijn er tussen beide 
tekeningen 8 verschillen. Pff, best lastig.. kan jij ze vinden? 

 



Thuizbij – Wij zitten thuiz boek  
 
  
 

Pagina: 32 
 

Breinbreker – Kleuren 

De onderstaande regels lijken misschien zwart, maar toch zitten er kleuren in verstopt. Kan jij 
deze kleuren vinden? In elke regel 1 kleur! 
 

• Mijn moeder houdt van bloemen, voor anjers en rozen heeft zij een zwak. 
• Waarom laat je de deur van de garage elke keer openstaan, het waait. 
• Ik spaar stuivers, dubbeltjes en kwartjes, dat zijn oude muntjes. 
• Lena had nasi gemaakt met Ilse. Ze had nog rijst over.  
• Ik heb lauw water bij de bloemen gedaan en ze schuin afgesneden. 
• In Frankrijk halen wij elke ochtend stokbrood bij de campingwinkel! 
• Deze tent is nieuw, Italië is warm genoeg om in een tent te slapen.  
 

Moeilijke puzzel – Belangrijk apparaat 

Onderstaand een puzzel, deze is echt wel moeilijk, misschien leuk voor papa / mama als het je 
zelf niet lukt. Vul jij de juiste antwoorden in (dus bij apensoort niet je vader), dan vind je een 
apparaat waar onzichtbaar kleine dingen opeens heel goed bekeken kunnen worden.  
Alle letters die je mag gebruiken staan in het raster boven de puzzel. Elke letter één keer! 
 

p s c h d a n k b a i n g n r t r n r l 

i e e r e m i d o p a s t a p d u c t p 

a a n c c i n b o r e l d d c n g o e l 

e n s r k e h u a a e a o d e o s c o o 

u k t h e p f o r n a g u e t s t o d e 

 

           Het midden van iets 

           Hersenschim 

           Broodbeleg 

           Je neus is een … 

           Iemand die vol is van zichzelf 

           Lamp voor gezelligheid 

           Een beroep dat spoort 

           Apensoort 

           Niet erkentelijk 

           Hoedje op een steel, maar kan je er op zitten? 

 

Memory 

Jullie hebben vast wel een schaar in huis. In dit boekje mag je wel knippen. Sterker nog, het is de 
bedoeling. Je knipt netjes (!!) de vierkantjes uit en hebt dan allemaal verschillende plaatjes, maar 
elk plaatje dubbel. Als je ze omdraait een beetje door elkaar husselt en netjes neerlegt, dan kan 
je om de beurt twee plaatjes kaartjes omdraaien. Is het dezelfde plaatje, dan mag je die pakken 
en ben je nog een keer aan de beurt. Zijn de plaatjes niet gelijk of pak je ‘Jammer, beurt 
voorbij’…  Helaas pindakaas, dan is de volgende speler! Wie o wie heeft uiteindelijk de meeste 
kaartjes? Oh ja, de achterkanten van de volgende pagina’s zijn daarom ook bewust zo donker 
mogelijk gemaakt! Trouwens .. nog iets. Het viel je al op natuurlijk, maar plaatje met het Thuizbij 
logo zit er drie keer in! Heb je er twee? Dan moet je toch ook de derde er nog bij omdraaien, 
anders alsnog jammer. Deze kaartjes leveren wel 2 punten op! 
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Jammer.. 
Beurt  

Voorbij! 
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Antwoorden 

Verschillenzoeker Strand: 
1 Bosje links van de vuurtoren 6 Donkere parasol 
2 Extra stuk hek onder de vuurtoren 7 Gestreepte broek zonnende man 
3 Zon is anders 8 Stippen op bikini dame die op haar rug in de zon ligt 
4 Vlag waait naar andere kant 9 Broek jongetje met ijsje is anders 
5 Extra kozijn in midden van strandpaviljoen 10 De bal is anders 
    

Verschillenzoeker Sneeuwpop: 
1 Linkeroog is anders 6 Bolletje op muts mannetje is anders 
2 Extra ‘knoop’ in de mond 7 Mondhoek mannetje 
3 Balletje einde van de muts heeft stippels 8 Bezemsteel verschilt in lengte 
4 Extra balletje in ‘sjaal’  sneeuwpop rechts onder 9 Andere handschoen 
5 Extra knoop onderste deel sneeuwpop 10 Een rimpel minder bij sneeuwpop rechts onder 
    

Verschillenzoeker Herfst: 
1 Stenen links boven 6 Sproeten bij het eerste kind links 
2 Evenwichtsbalk is kleiner 7 Bril weg bij kind op de evenwichtsbalk 
3 Arm van meisje met hoelahoep 8 Bal heeft andere kleur stippen 
4 Ogen van meisje met het spingtouw 9 Jurk heeft extra streep bij meisje met springtouw 
5 Neus van jongen die handstand doet 10 2e kind links heeft opeens een springtouw 
    

Spiegelbeeld verschillenzoeker Schoolbus: 
1 Oog jongen bijrijder kant ‘langwerpig’ 5 Shirt jongen middenin heeft een streep 
2 Neus bus, driehoek is kleiner 6 Neus jongen bijrijder kant is verdwenen 
3 Neus bus, 3 strepen op de gril 7 Bus nr 22 ipv 21 
4 Chauffeur heeft tanden 8 Jongetje aan chauffeurskant heeft opeens een bril.  

 
Woordzoekers  Visitekaartjes 
Annie M.G. Schmidt: janneke - Banketbakker 

Zwemmen: water - Politieagent 

Sprookjes: efteling - Schoolmeester 

Pippi Langkous:  kapitein - Glazenwasser 

Jip en Janneke: vrienden  
 
Rebus  Goed tellen 
1: Wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet 

 
- 15 sterren 

2: Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht - 20 smileys 

3: Wat een stomme rebus - 22 puzzelstukjes in het boek 

  

 
Breinbreker   
Plaatsnamen: zandvoort, bodegraven, leiden, huizen, utrecht, rheden, boskoop, winterswijk, 

rotterdam, bolsward, monnickendam, best, lopik 
 

Dieren: mot, haan, ree, paard, kip, eend, mol, aal, hond, slang, pelikaan, arend, egel, eend, 
kanarie, valk, parkiet, hond, paling, varken 

Getallen: drie, zes, een, elf, honderd, twee, tien, acht, zeven, vier, negen, twintig 

Kleuren oranje, geel, paars, grijs, blauw, rood, wit 
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Puzzels: 

 
 
Wij hopen dat iedereen veel plezier heeft beleefd aan dit ‘Wij zitten thuiz boek’. Wij hebben de inhoud met 
liefde moed beleid en trouw opgesteld en alle puzzels zelf gemaakt en zelf gemaakt om te controleren of 
ze kloppen. Mocht er toch een fout is staan, dan daarvoor onze excuses. Wij wensen iedereen veel sterkte, 
wijsheid & vooral gezondheid deze Corona periode, waarbij we heel veel thuis moeten zijn en ons moeten 
vermaken.  
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