
 

Bijenkoekjes 
Bijen en vlinders vliegen van bloem naar bloem, 
om ze te bestuiven en nectar te verzamelen. In 
de bijenkorf draait het om teamwork. Elke bij 
heeft zijn eigen taak. Als er één onderdeel van 
het proces ontbreekt, zal de bijenkorf het niet 
overleven, dan hebben ze niet genoeg eten 
(honing) om de winter door te komen.


Recept 
• 200 gram zachte boter

• 150 gram kristalsuiker

• 2 grote eierdooiers

• 400 gram bloem

• 2-4 eetlepels melk

• Uitsteekvormpje in de vorm van een bij


Voor de decoratie 
• Rolfondant wit

• Rolfondant geel

• Rolfondant zwart

• Eetbare lijm

(In plaats van de rolfondant kun je ook glazuur gebruiken, het aanbrengen daarvan gaat 
wel anders dan bij de rolfondant.) 

Instructies 
Verwarm de oven voor op 180 graden.


1. Bekleed een bakplaat met bakpapier en zet deze apart.

2. Mix de boter en suiker tot een luchtig geheel, voeg dan de eieren en de bloem toe 

en mix tot alles goed gemengd is.

3. Voeg genoeg melk toe om er een zacht beslag van te maken en vorm er met je 

handen een bal van. Wikkel de deegbal in vershoudfolie en leg deze 20 minuten in 
de koelkast.


4. Haal het deeg uit de koelkast en rol het uit tot ongeveer 1 cm dik. Steek met het 
koekvormpje 12 bijtjes uit en leg die op het bakpapier.


5. Zet de bakplaat in de oven en bak de koekjes ongeveer 15 minuten totdat ze licht 
goudbruin van kleur zijn. Laat ze afkoelen op een rek.


6. Rol voor de decoratie eerst de witte fondant uit tot 5 mm dik. Steek met het 
uitsteekvormpje 12 setjes vleugels uit. Besmeer de achterkant met water en plak de 
vleugels op de koekjes. 


7. Rol de gele fondant uit tot 5 mm dik. Steek met het vormpje een bij uit, en snijd dan 
met een mes het hoofd, de middelste streep en het onderste deel van het lijfje uit, 
en plak die ook weer met water op het koekje.
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8. Rol de zwarte fondant uit tot 5 mm dik. Steek weer een bij uit en snijd dan met een 
mes de twee strepen uit. Plak deze op het koekje.


9. Voor de ogen kun je kleine balletjes rollen van de zwarte fondant en die op het 
koekje plakken met eetbare lijm. Je kunt van de witte fondant een kleiner balletje 
maken en dat op de zwarte oogjes plakken.


Kijk hier voor meer inspiratie: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Iiezkg8fYw

(Hier wordt gedecoreerd met glazuur.)


Sokvissen 
Benodigdheden 
• Kleurrijke sokken met strepen/patronen

• Vilt voor de vinnen en ogen

• Katoen voor de vulling

• Draad

• Lijm


Instructies 
1. Vul de voet van de sok met katoenen 

lapjes of wattenbollen

2. Bind de sok af met een draad om zo de staart te maken

3. Knip de vin en het oog uit en plak die op de vis


Bordvissen 
https://www.youtube.com/watch?v=y-F_sNJ0bzQ


Benodigdheden 
• Papieren borden

• Verschillende kleuren verf

• Verfkwasten

• Lijm/plakband

• Scharen

• Zwarte stift


Instructies 
1. Knip een kleine driehoek uit het bord

2. Plak de driehoek aan de achterkant van het bord om een staart te maken

3. Teken een oog en verf de vis zoals je zelf wilt
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https://www.youtube.com/watch?v=1Iiezkg8fYw
https://www.youtube.com/watch?v=y-F_sNJ0bzQ


Gistproefje 
Gist is bijna onzichtbaar, maar het hee2 een 
krach4g effect in baksels. 

Benodigdheden 
• zakjes gist 
• 2 lege flessen met smalle opening 
• 2 ballonnen 
• suiker 
• warm water 

Instructies 
1. Giet 60 ml warm water in elke fles

2. Voeg aan beide flessen een halve theelepel 

suiker toe

3. Giet een zakje gist in één van de flessen, 

voeg aan de andere fles geen gist toe

4. Doe een ballon over de hals van beide 

flessen en kijk wat er gebeurt


Gist is een eencellig micro organisme dat zich voedt 
met suiker en dit omzet in kooldioxide, een gas waarmee de ballon gevuld zal worden.  

In brood zorgt de kooldioxide voor kleine belletjes die het deeg opzij duwen waardoor het 
brood lekker luch4g en zacht wordt. 

Je kunt hier ook een recept maken waarbij je een belangrijk ingrediënt weglaat. Je kunt 
ook iets meenemen dat je al gemaakt hebt, bijvoorbeeld brood zonder gist of cake zonder 
eieren.  

Een ander idee: maak brood met de kinderen!  
hFps://www.youtube.com/watch?v=VrUdtzXquWk 
(Dit is een filmpje in het Engels, je kunt ook zelf een Nederlands recept zoeken.) 
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