
DOEN!
Rijnmond Vakantiedoeboek voor doeners en denkers
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www.vakcollegerijnmond.nl 

Special

SAUCIJZENBROODJES

WOORDZOEKER

TUSSEN KUNST EN
QUARANTAINE

Mmmm, maak jij ze ook zelf?
Mevrouw Timmers deelt haar
recept! 

Vind de missende 2 docenten en
win een gave prijs

Doe jij mee?



Beste leerlingen, 
 
Ik heb vakantie en neem mee….
 
Het is meivakantie. Ik verwacht dat je er wel
aan toe bent na al die online lessen. Toch zal
het een andere vakantie worden omdat de
dingen die je normaal in een vakantie doet,
nu nog niet kunnen.
 
Om je te helpen met ontspannen ligt hier
voor je: de allereerste versie van de DOEN!,
het Rijnmond Vakantiedoeboek! Vol met
leuke verhalen, creatieve opdrachten,
hersenkrakers en tips voor de leukste online
films. Ook zijn er leuke prijzen te winnen om
de Katwijkse ondernemers te steunen.
 
Ik wens je een hele fijne vakantie en hopelijk
zien we elkaar snel weer.
 
Met vriendelijke groet, 

Erik Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond 
 
 

VOORWOORD



Charlie7

Monster Koe

6
Dolby5

Cojo4

VAN WIE IS  DIT  
HUISDIER?

Pippin1 Ollie, Stanley,
Luna en Jill

2

Bob, Annie &
de kids3

Stuur jouw

antwoorden naar

communicatie@vak

collegerijnmond.nl

en maak kans op

een gave prijs!



ENGELSMAGISCHE 
MAANDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....



Netflix

Podcast

Bord-
spellen

TIPS VOOR BINNEN
Friends
La casa de Papel
Stranger Things
Peaky Blinders
The 100

1.
2.
3.
4.
5.

De boos
anitcoronadepressiepodcast
De brand in het landhuis
De willem podcast
Knolkast
Potterless

1.

2.
3.
4.
5.

Games

Monopoly (fortnite)
30 seconds
Kolonisten van catan
Risk
Mens erger je niet

1.
2.
3.
4.
5.

Minecraft
Animal crossing
Fifa
The sims
Bhop jump

1.
2.
3.
4.
5.



ZOEK DE 10 
VERSCHILLEN

Zie jij d
e 10 vers

chillen?

Stuur 
je ant

woord
en

naar 
communicatie@

vakc
ollege

rijnmond.n
l en

maak k
ans o

p een
 gave

prijs!



 
BENODIGDHEDEN

2 stuks bladerdeegplakjes
80 gram gehakt
1 theelepel gehakt kruiden
1 ei (losgeklopt)
1 eetlepel paneermeel of ½
verkruimeld beschuitje

 
MATERIALEN

Grote kom
2  Vorken
Kwastje
Klein kommetje .

HOMEMADE 
SAUCIJZENBROODJES

WERKWIJZE
1  Was je handen en pak de ingrediënten en 
materialen.
2 Zet de oven aan op 180°C.
3 Weeg alle ingrediënten af. Werk nauwkeurig.
4 Meng de gehaktkruiden en paneermeel of verkruimeld
beschuitje door het gehakt. Dit kan met een vork.
5 Leg de plakjes bladerdeeg uit. Met de meelkant naar onder.
6 Maak van het gehaktmengsel 2 even grote rolletjes.
7 Leg de gehaktrolletjes op het bladerdeeg en druk ze een beetje aan.
8 Vouw de bladerdeegvellen dicht en druk het gehakt een beetje platter. Vergeet niet de
folie te verwijderen!
9 Druk de randen van het bladerdeeg  goed aan met een vork. Druk het deeg niet kapot.
10 Bestrijk de pakketjes aan de bovenkant met losgeklopt ei.
11 Doe de saucijzenbroodjes op een bakplaat. Bekleed de bakplaat met bakpapier
12 Plaats de bakplaat in het midden van de oven.
13 Bak de broodjes af in 25-30 minuten.
14 Laat de saucijzen broodjes iets afkoelen. Afkoelen kan op de bakplaat.
15 Ruim alle spullen op en maak je werkplek schoon. 
 

En..smullen maar!



WOORDZOEKER

Welke 
2 doc

enten
 mis

je? E
n welke 

zin bl
ijft

over?
 

Stuur 
je ant

woord
en

naar 
communicatie@

vakc
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rijnmond.n
l en

maak k
ans o

p een
 gave

prijs!



ENGELSDOLLE 
DINSDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....



 
BENODIGDHEDEN

- 1 theelepel honing 
- 1 theelepel gewone yoghurt

BEAUTY - MAAK JE
EIGEN MASKER

WERKWIJZE
Mix de honing en de yoghurt samen en
smeer het dan uit op je gezicht. Wacht
een kwartier en spoel het er dan af met
lauw water. Als je een droge huid hebt,
kun je er nog wat extra honing bij doen.
Als je juist een vette huid hebt, doe er
dan een paar druppels limoensap bij.

Honing/yoghurt masker voor alle
huidtypen

 
BENODIGDHEDEN

- 1 kopje koude yoghurt
- 4 eetlepels havermout of een ei
(zonder eigeel)

WERKWIJZE
Meng de yoghurt en de havermout door
elkaar heen en smeer het op je gezicht.
Laat het smeersel 15 minuten intrekken
en spoel het af met lauw water.

Yoghurt masker voor een
gevoelige of verbrande huid

Meer maskertjes

maken? HIer vindt

je er nog meer: 

https://www.girlsc

ene.nl/artikel/2651

-diy-

gezichtsmaskertjes



Artiance

TIPS ONLINE

Pinterest

Stopmotionfilmpje

Artiance, is het centrum voor de kunsten zet 
dagelijks wat korte lesjes op hun site en
facebook. 
Dit zijn allemaal creatieve opdrachten. Zang.
Dans, tekenen, muziek, theater.
Zeker een bezoekje waard!
https://www.artiance.nl/

Pinterest staat echt vol met leuke ideeen!
Bijvoorbeeld dit bord waar je allemaal leuke
tips zit om kunstwerken te maken met
spijkers en hout. 
https://nl.pinterest.com/0yejg930tzkwon
m/met-spijkers-creatief/

Dressme updoll

Maak in 8 stappen je eigen Stop-motion filmpje!
Alles wat je ervoor nodig hebt is een camera of
telefoon met camera, een computer en wat
ingrediënten. Animator Niek Michel legt de rest
uit.
https://www.kidsweek.nl/nieuws-
filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-
motionfilmpje

Op de website van het kledingmerk Oilily vindt je
een superleuk Dress me up doll. Het is een soort
kleurplaat waarbij je een meisje en haar kleding
moet inkleuren en uitknippen en vervolgens kun
je de kleding om het meisje vouwen. En ze hebben
nog meer leuke inspiratie
https://www.nl.oilily.com/pages/kleurboek



ENGELSWATER
WOENSDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....



Met de app Relive kun je een

filmpje maken hoe je gelopen,

gerend of gefietst hebt. En je

kunt onderweg ook nog punten

markeren door foto's te maken.

Superleuk om te doen en vooral

om terug te kijken

LEUK WANDELEN,
FIETSEN EN RENNEN

Met de app strava houdt je bij

welke route je wandelt, rent of

fietst en je kunt dus ook gave

vormen maken! Wat maak jij? 

Deel het op je Instagram en tag

ons, dan delen wij hem



STOM!
ELLEN VAN ROOIJEN, TEAMLEIDER BOVENBOUW VERTELT IN HET RIJNMOND
VAKANTIEDOEBOEK WAT ZIJ STOM VINDT! 
 

DAT ER BIJNA NIEMAND OP SCHOOL IS 

de vierde klasers
nu geen examen

kunnen doen
dat er niemand uitgestuurd

wordt dat niet iedereen onlineis tijdens de lessen
je nu geen broodje bal kunt

halen in de kantine
dat er maar drie mensen op mijn verjaardag
mochten komen

we niet lekker opvakantie mogen
dat ik jullie heel
erg mis! en ik hoop dat jullie snel weer te zien

Geinspireerd op de column in de LINDA. 



ENGELSDAPPERE
DONDERDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....



KLEUREN



TIPS

The Crown -> Engeland, the Queen, fantasiche kleding, genieten!
The Umbrella academy -> heerlijke binge-serie! 
Harry Potter films -> want  of course! Iedereen die mij een beetje
kent snapt dit, favoriet: The prisoner of Azkaban. Moet wel gezegd
worden dat de boeken beter zijn natuurlijk ;-)
Marvel-films -> bijna alles, maar met name Thor 2 is hilarisch,
Avengers Endgame is janken, Captain America is eye candy and so on
and so on…
Wonder Woman -> DC, I know, maar toch een pareltje! Girl-Power ten
top!

Moeilijk, maar zo ik mij prima vermaken tijdens de vakantie. -) Natuurlijk
is dit maar een kleine selectie.. maar veel kijkplezier! Geniet
van je vakantie, even he-le-maal niks doen! (vakantiefoto uit Canada)!
 

1.
2.
3.

4.

5.

The Lord of the Rings trilogie
The Hobbit trilogie
Harry Potter (duh)
The Intern
The boy who harnessed the wind

Volgens mij kunnen jullie je hier wel in
vinden:
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
Fijne vakantie

Mevrouw
Jansen

De heer Knetsch



ADVERTENTIE

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet
blijven. Of wel naar buiten mag, maar altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet
blijven. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en zes veiligheidsregio’s

dagen jou uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken. Deel jouw bijdragen in
tekst, op video of foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar

info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag kiezen ze drie winnaars voor de weekprijzen:
waardecheques van €50,-, €20,- en €10,-.



A 30-DAY 

A song
that

motivates
you

A song
you listen
to while
working

A song
perfect

when it’s
raining

A song
that

makes
you dance

A song that
puts you to

tears

A song
without
words

A song
that

soothes
you

A song
while

working
out

A popular
song from
a different

country

A song
while

commutin
g

A classic
song you

like

A hit song
from the
year you

were born

A song
you sing

in the car

A song by
a local
artist

A song
that’s on
repeat

A song
that

makes
you

confident

A favorite
song you

discovered
from a TV

show

A song
from your
childhood

A song
you will
play on

your
wedding

A song for
a creative

boost

A song that
makes you
sentimental

The number 1
song on the

day you were
born

A song for
a road trip

A song that
reminds you

of your
friends

A song
that puts

you to
sleep

A song
from your

first
concert

A song by
your

favorite
solo artist

A favorite
song you
learned
from a
movie

A song by
your

favorite
boy band

A song
you love
singing
along to

SONG 
CHALLENGE Bedenk voor ieder

vakje een liedje:

Lukt het jou om

iedere dag 1 vakje

af te strepen? 



ENGELSVROLIJKE 
VRIJDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....



BOEKENTIPS
VAN MEVROUW SNEIJDERS

Backpack – Marlies Slegers
Joos (18, ik-persoon) gaat backpacken in Azië. Samen met enkele nieuwe vrienden
feest ze er flink op los. De problemen met haar gescheiden ouders lijken ver weg.
Maar dan vindt ze een zakje wiet in haar tas en is er een aardbeving.

Free run – Annemarie Bon
De moeder van Ward (15) wordt Nederland uitgezet,  omdat ze hier illegaal verblijft.
Ward gaat op zoek naar zijn biologische vader, ook al waarschuwt iedereen hem
voor diens criminele praktijken..

Duizend kilometer- Elle van den Boogaart
Ilias, Kim, Suzie en Stephan zijn jongeren die door criminaliteit of incest in de
problemen zijn gekomen. Zij proberen op een zorgboerderij in Zuid-Frankrijk
hun leven weer op de rails te krijgen. Vanaf ca. 14 jaar

#Laatstevlog – Carry Slee
Noud en Gijs trainen voor de marathon in New York. Maar als Noud zijn vriend in een
noodsituatie laat vallen zegt Gijs de vriendschap op. Niet alleen Gijs, maar de hele
klas maakt hem uit voor lafaard. Behalve Roos die stiekem verliefd op hem is. Om te
bewijzen dat hij geen watje is  gaat Noud met hulp van Roos vloggen en haalt
extreme stunts uit. Tegelijkertijd ziet Roos haar fijne leventje veranderen wanneer
de  dochter van haar stiefvader bij hen komt wonen. Waarom doet die ineens zo
bitchy en wil ze steeds geld lenen? Roos en Noud komen erachter dat ze verstrikt is
geraakt in enge online praktijken. Er is maar een manier om alles te bewijzen: het
maken van een laatste vlog die de wereld zal veranderen.....

Schuld – Mel Wallis de Vries
Schuld' van Mel Wallis de Vries: deze jeugdthriller lees je in één adem uit. Mel
Wallis de Vries won drie keer de Prijs van de Jonge Jury met haar thrillers 'Vals',
'Klem' en 'Wreed'. Kort na elkaar plegen enkele leerlingen zelfmoord. 
Er lijkt geen verband tussen de jongeren te zijn. De politie bestempelt het dan ook
als een trieste samenloop van omstandigheden. Maar dan krijgt de 16-jarige Tess
een brief die alles verandert: JIJ BENT DE VOLGENDE… Wanneer Tess alles probeert
te ontrafelen, doet ze een schokkende ontdekking. Nu moet ze vrezen voor haar
eigen leven. Maar niemand gelooft haar. Eén waarschuwing: zorg dat je naam niet
op de lijst staat.



TUSSEN KUNST 
EN QUARANTAINE

Ken je dit initiatief al?

Maak jouw versie van

een schilderij. De sectie

Kunst & Cultuur doet het

vast voor... 

Doe jij ook mee? deel

jouw foto op Instagram,

tag ons  en maak kans op

een superleuke prijs!



MUZIEK

Hoi allemaal! 
Zoals jullie weten zitten we een klein beetje met een probleem.
We hebben lekker een weekje vakantie, maar er is weinig te
doen! Gelukkig maar, want ik heb jullie hulp nodig. Ik heb een

liedje gemaakt en ik heb daar een songtekst en zang bij nodig!
Er zijn vast een hoop talenten bij ons op school dus dat moet
helemaal goedkomen. Vind je het leuk om te zingen? Maak een
songtekst en zing het in. Wie weet gebruik ik het dan in het

liedje en heb jij je eigen track!

Hoe werkt het?
Ik heb 2 versies van het liedje gemaakt. Je kunt ze hier vinden. Luister
eerst naar ‘Vakantie opdracht voorbeeld’. Dit kan je als inspiratie
gebruiken! 
- Als je inspiratie hebt opgedaan en je wilt gaan zingen, gebruik dan het
bestand ‘Vakantie opdracht instrumental’ om je tekst te schrijven. 
- Heb je een tekst geschreven (Engels of Nederlands), kan het zingen
beginnen. Zorg dat je een goede microfoon gebruikt. De microfoon van
je iPad of iPhone is goed genoeg. 
-  Als je hebt opgenomen, stuur het naar  d.knetsch@andreascollege.nl.
Zorg dat je je alleen je zang stuurt en dat er geen andere geluiden op de
achtergrond te horen zijn.

doe jij ook mee?

PS. Als je wilt zingen maar anoniem wilt

blijven kan dat natuurlijk ook. Verzin dan

je eigen artiestennaam!

Docen
ten e

n

oude
rs/ 

verz
orge

rs m
ogen

ook 
meedo

en! 



ENGELSZONNIGE 
ZATERDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....



Bedenk eens een film top 5….
Makkelijk gevraagd, maar nog lang zo makkelijk niet beantwoord.

Er zijn zoveel films en series diezeker de moeite waard zijn om te bekijken.
Ik heb mijn best gedaan om me te beperken tot een top 5.

Het is een behoorlijk uiteenlopende lijst geworden.
 

Groetjes vanuit “Tuinesië”
 

Fijne vakantie!

TIPS

The 100 serie
Atypical serie
Friends serie
The Help film
All the bright places (maar het boek is beter)

Mijn top 5 tips voor Engelse series/films: 
1.
2.
3.
4.
5.

 
Groetjes en fijne vakantie! 

Meneer
Oostenbrink

Mevrouw Vink



WISKUNDE



BEWEEG YAHTZEE



ENGELSZOETE 
ZONDAG

Yahoo, het is meivakantie. Even geen schoolwerk meer. Door het
coronavirus kunnen we er niet op uit. Welke leuke dingen kunnen
we doen? Wat zijn jouw vakantieplannen? Wij hebben handige
tips voor je....


