
Mijn
vakant ieschrift

- Kers tmisu i tgave  -

Ik ontdek België met
Imagine Belgium !



kleurpotloden potlood lijm schaar

Gebruiksvoorwaarden : Dit bestand is ontworpen voor persoonlijk gebruik of voor gebruik door een leraar in
zijn of haar klas. Gelieve dit bestand niet te verkopen, geen elementen ervan te kopiëren en het niet te
hosten op uw website.

Credits : De illustraties zijn afkomstig van de Pixabay site, uit vrije bronnen of waarvan de bron vermeld
wordt. Behalve de iconen, gecreëerd door ons team, specifiek voor Imagine Belgium.

Dit schriftje is een eerste versie. Aarzel niet om uw aanbevelingen en andere goede ideeën
naar hello@imaginebelgium.be te sturen! 

Voor dit schrift, zul je het volgende nodig hebben:

Welkom!Welkom!
Laten we samen België ontdekkenop een leuke manier!
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België, een
land vol
rijkdom!

België, een
land vol
rijkdom!

Weerbericht:Naam:
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De verschillende

natuurlijke

landschappen in
België

Naam: Datum:

Ik woon op het platteland. Ik kan velden, koeien en veel
boerderijen zien. 

Kun je het landschap dat ik hierboven beschrijf omcirkelen?

*Van Dale

Heb je de andere twee landschappen kunnen
herkennen? Kruis de twee valse voorstellen door:

De zee De bergen

Het bosDe woestijn

Probeer de oefening thuis, wat zie jij in jouw buurt?

België is een klein land, maar toch heel
divers!

Wat betekent een landschap nu precies?

Volgens het woordenboek* is een
landschap een omgeving zoals een mens
die waarneemt. Het is een deel van een
territorium.

Ik kan dus bepalen waar ik ben door te
beschrijven wat ik om me heen zie!

3



De verschillende

natuurlijke

landschappen in
België

In België kun je heel lekkere lokale producten
vinden. Dat komt goed uit, ik moet juist

boodschappen doen !

Hier is de boodschappenlijst met de
voedingsmiddelen die ik graag zou
willen kopen. Help me de plaatsen

te vinden waar ik ze kan krijgen door
de producten aan het landschap te

koppelen:

Aan zee kan ik vis en schaaldieren (mosselen, garnalen) vinden. Op het platteland kan
ik graan, groenten en fruit, maar ook koe- en havermelk vinden. In het bos kan ik
paddenstoelen plukken die eetbaar zijn.

Naam: Datum:

- Padd
enstoelen

- Garnalen

- Melk

- Ontbijtgranen

Boodschappenlijst:

De zee
Het veld

Het bos
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Naam: Datum:

De verschillende

natuurlijke

landschappen in
België

In België bestaan er ook veel
verschillende dieren,

afhankelijk van waar we ons
bevinden.

Dat klopt! Afhankelijk van
het landschap zijn de
dieren verschillend. 

Verbindt elk dier met zijn
omgeving (de plaats

waar hij leeft).
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Naam: Datum:

Winter
in België

Weet je nog, in het eersteImagine Belgium schrifthebben we de 4 seizoenenontdekt. Kun je ze opnieuwvinden?

Er is lente, zomer,

herfst en winter!

a. b.

c. d.

Wist je dat ik tijdens de winter een winterslaap houd

Wat is een winterslaap?

De winterslaap is wanneer de temperatuur van sommige dieren daalt om hen
te helpen energie te besparen tijdens de harde wintermaanden. Ze leven op
halve kracht om de energie- en vetreserves die ze aan het begin van de winter
hebben te sparen.

De dieren die een winterslaap houden, slapen de hele winter door, beschut
tegen de kou in grotten of onder de grond. 

Sommige koudbloedige dieren zoals kikkers laten zich in de winter bevriezen.
Dit fenomeen wordt ook wel "slaapstand" genoemd. Het is anders dan een
winterslaap, dus verwar ze niet! De kikker ademt niet meer, zijn bloed stroomt
niet en zijn hart stopt met kloppen. Ongelooflijk, hè? 

Jawel! Als jij in

december een

sneeuwballengevecht

houdt, ben ik gerust in

mijn hol aan het slapen.
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Naam: Datum:

Winter
in België a. De winterslaap is wanneer de

lichaamstemperatuur van sommige dieren
stijgt om ze de hele winter warm te
houden.

Waar of niet waar ?

b. De dieren die een winterslaap houden,
slapen de hele winter door in een plek die
beschermd is tegen de kou.

c. Koudbloedige dieren bevriezen in de
winter.

d. Kikkers houden een winterslaap tijdens
de winter.

Waar - Niet waar

Waar - Niet waar

Waar - Niet waar

Waar - Niet waar

Welke dieren in België houden een winterslaap?

De das De hazelmuis De egel De vleermuis
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Berekeningen
Nu is het jouw beurt, tel de dieren die in België leven! 

Naam: Datum:

Hoeveel hazelmuizen tel jij? 6 - 8 - 9

Hoeveel dassen tel jij? 15 - 16 - 12
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Berekeningen
Nu is het jouw beurt, tel de dieren die in België leven!

Naam: Datum:

Hoeveel vleermuizen tel jij? 6 - 4 - 9

Hoeveel egels tel jij? 6 - 8 - 12
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Naam: Datum:

Kleur de
dieren van
het bos

10



De legenden van
Manneken Pis

De beroemdste legende gaat over een jongetje die Brussel redde van de vijanden. De
vijand omsingelde de stad en wilde de dikke muren met buskruit opblazen. Gelukkig was er
een jongetje (Manneken Pis) die dringend naar toilet moest en de lont doofde door erop te
plassen.

Een andere legende vertelt dat een jongetje tegen de deur van de heks plaste. Woedend,
bracht ze een vloek over hem uit. Om hem te straffen, zou hij voor altijd in deze
onfatsoenlijke positie moeten blijven. Een dappere man die getuige was van de hele scène
verving snel het jongetje door een standbeeld om hem te bevrijden van deze kwade
spreuk. Sindsdien gaat het standbeeld vrolijk verder met zijn werk. 

Welke van deze twee legendes heb jij liever?

Wist jij dat
Manneken Pis deoudste inwoner van
Brussel is?Manneken Pis betekent "kleine

man die plast" in Brussels. Het
verwijst naar een fontein die zich
in de buurt van de Grote Markt in
Brussel bevindt.

Het is een van de beroemdste
fonteinen ter wereld!

Heb je het al in echt gezien?

Naam: Datum:

Dat klopt! Manneken

Pis vierde dit jaar zijn

401 jaar!

Wie is Manneken Pis?

Er bestaan verschillende legendes* over de

geschiedenis van Manneken Pis. 

Hier zijn de twee beroemdste:

Legenden zijn populaire verhalen die echte gebeurtenissen vertellen met een vleugje fantasie. In tegenstelling tot
mythen zijn legendes niet helemaal verzonnen, ze hebben altijd een kern van waarheid. @wikimini.org

@be.brussels
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De legenden van Manneken Pis

Naam: Datum:

Leesoefening 1

Plaats de gebeurtenissen van de eerste

legende hierboven in de juiste volgorde. 

b. Vijanden vallen de stad Brussel aan.

e. Vijanden omsingelen de stad en willen de dikke muren opblazen. 

c. Een jongetje moet dringend plassen en loopt toevallig in de buurt.

d. Manneken Pis dooft de vlammen.

a. Brussel is gered van de vijand dankzij het jongetje.

De legende van de 
vijanden 

1 2 3 4 5
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De legende van de ...............

Een andere ............... gaat
over een ............... die tegen
de deur van de ................
plaste. Woedend, bracht ze
een ............... over hem uit.

Om hem te straffen, zou hij
voor altijd in deze
onfatsoenlijke positie moeten
blijven.

Een dappere ............... die
getuige was van de hele
scène verving snel het
jongetje door een ...............
om hem te bevrijden van deze
kwade ................

Sindsdien gaat het standbeeld
vrolijk verder met zijn werk. 

De legenden van Manneken Pis

Naam: Datum:

Leesoefening 2

Vul de tekst metgaten hieronder in

heks

legende

man

heks

spreuk

standbeeld

vloek

jongetje
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Naam: Datum:

De (grote)garderobe vanManneken Pis

Wist je dat Manneken Pis een hele volle garderobe heeft?
  
Dat klopt! De garderobe van de kleine man die plast telt zo'n 1000 kostuums!! Elk
jaar krijgt het jongetje een nieuw pak. Dat zijn veel kleren.

Hoi! Ik ben Manneken Pis. Help me mijn

volgende kostuum uit te zoeken.
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Naam: Datum:

Laten we samen de Belgische folklore leren!
Verbind elk van mijn kostuums met een foto van mij die het draagt.
Verbind dan mijn foto met de naam van het kostuum dat ik draag!

Adolphe 
Sax Sinterklaas Gilles de Binche
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Naam: Datum:

Corona Dokter Gaston 
(stripheld)

Uniform voor
de Olympische
Spelen van 2016

Red Devils
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Naam: Datum:

Maillot des
Diables Rouges

Chocoladechef Dirk Frimout, 
de astonaut

Bloementapijt
van de Grote

Markt van
Brussel
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Mijn
kerstboekje

Mijn
kerstboekje



Kleur!

Naam: Weerbericht:

1



O dennenboom, o dennenboom

Wat zijn je takken wonderschoon

Ik heb je laatst in het bos zien staan

Toen zaten er geen lichtjes aan

O dennenboom, o dennenboom

Wat zijn je takken wonderschoon

Mijn mooie
kerstboom!

Naam: Datum:

Herhaal de tekening van de kerstboom

O dennenboom
O dennenboom, o dennenboom

Waar ik het hele jaar van droom

Want als jij in de huizen staat

Is in de wereld minder haat

O dennenboom, o dennenboom

Waar ik het hele jaar van droom

O dennenboom, o dennenbom

Ik hou je trouw in waarde

Je hebt zo vaak in kerstmistijd

Door zoveel schoons mijn hart verblijd

O dennenboom, o dennenboom

Jij mooiste boom op aarde

-Volgens « O Tannenbaum »

d’Ernst Anschütz
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1

Tel!

Naam: Datum:

Tel hoeveel huizen, geschenken, bomen en sterren er
zijn. Heb je het gevonden? Teken nu in elk vakje het

element dat overeenkomt met het juiste nummer. 

Kleur vervolgens de

ballen van de boom

volgens de

kleurcode.

Kleur elke
dobbelsteen in eenverschillende kleur

4

65 3

14

46 3 2
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Maak je eige
n

kerstboom 

slinger

Kleur je kerstboompjes in alle kleuren, knip ze dan uit
en maak een gaatje om ze op te hangen. 

aan een touwtje. Dat is het! Je kerstboom slinger is
klaar!

Naam: Datum:
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5

Naam: Datum:

Hier zie je mijn
papieren kerstboom

slinger!



156

Kleur alleen de delen van detekening met de letter G! Je zultzien wat de kerstman onder de boom
heeft gezet.

Naam: Datum:

Kijk! Kleur het grootste

cadeau en de kleinste

kerstbal

Spelletjes
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Naam: Datum:

Ga verder 
met

de teken
ing op

de kerstbal
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Naam: Datum:

Spelletjes
Help me mijn wortel terug te vinden!

Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling

Kerstmis is gekomen
Lichtjes in de bomen

En in alle landen
Gaan wij kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling

Kling klokje kling
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Naam: Datum:

Zoek en omcirkel het woord:
KERST

KERST TSREK STERK

KERSTSTREK

KSERT KERST KREST

TERSKKERST

RESTK

TSKER

KERST

STERK



1510

Naam: Datum:

Verbindt elk

geschenk aan

zijn slee
Gebruik de kleuren van elk

element om de paren te

vinden
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Sneeuwvlokken

Knutselen

11

Naam: Datum:

Wil je samen met mij

papieren sneeuwvlokken

maken? Je zult zien, het is

heel makkelijk!

Voor deze oefening, zul je het volgende nodig hebben:

Een rol 
plakband

Een blad
papier

Lijm Schaar

Als je thuisgerecycled papierhebt, is dat nog
beter!

Neem een vierkant stuk papier

Vouw het in tweeën om een grote driehoek
te maken

Vouw het weer in tweeën om een kleinere
driehoek te vormen

Vouw de kleine driehoek twee keer

Knip een vorm uit de driehoek en knip deze uit.

Vouw de sneeuwvlok uit en bewonder het werk!
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Naam: Datum:

Sneeuwvlokken

Knutselen

Neem een vierkant
stuk papier

Vouw het in tweeën
om een grote
driehoek te maken

Vouw het weer in
tweeën om een
kleinere driehoek te
vormen

Vouw de kleine driehoek twee keer
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Naam: Datum:

Sneeuwvlokken

Knutselen

Teken een vorm op de driehoek en knip deze uit.

Vouw de sneeuwvlok uit en bewonder jouw werk!



Tel de fe
est-

versieringen 

14

Naam: Datum:

Hoeveel        tel jij?
Hoeveel        tel jij?

Hoeveel        tel jij?

Hoeveel        tel jij?
Hoeveel        tel jij?



Dat is het einde van je
vakantieboek! Ik hoop dat je

het leuk vond! Help ons om het
volgende vakantieboekje voor te

bereiden door
deze vragen te beantwoorden.

Bedankt! 

Naam: Weerbericht:

Korte
vragenlijst

- Hoeveel sterren geeft je aan je vakantieboek? 

- Heb je dingen bijgeleerd?

- Wat waren je lievelingsactiviteiten?  

- Welke activiteiten had je het minst graag?

- Welke activiteiten zou je graag doen in je
volgende vakantieboekje?

Veel Een beetje Helemaal niet
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Vragenlijst voor
ouders

Hoe zit het met de ouders, wat
denkt u? Help ons deze

vakantiedagboek te verbeteren.
Bedankt!

Veel Een beetje Helemaal niet

NEE

- Bent u tevreden van dit vakantie boekje?

- Heeft u problemen gehad met het uitvoeren van
bepaalde activiteiten met uw kind? 

Zo ja, welke?
Commentaar :  

- Welke activiteiten zou u graag willen terugzien in het
volgend vakantieboekje van uw kind?

- Zou u het aanraden aan ouders van andere kinderen?

-Hebt u aanbevelingen om het boekje/schrift beter te
maken? 

JA

Absolument Waarom niet Nee

U antwoorden tellen! Stuur ons de foto’s van de vragenlijsten
per e-mail naar hello@imaginebelgium.be of per bericht op
Facebook / Instagram (@ImagineBelgium)
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Adres : Heuvelstraat 24, 1000 Brussel
Telefoon : +32 (0) 2 681 15 80
e-mail : hello@imaginebelgium.be

Volg @ImagineBelgium op Facebook en
Instagram om te weten  wanneer het
volgende vakantieschrift wordt
gepubliceerd.


