Mijn vakantieboek

Teken hier jezelf
of plak hier een leuke foto
van jezelf of van iets wat jij
heel leuk vindt, zoals je
hobby of je lievelingsdier
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Zo lang duurt mijn vakantie
Schrijf in de kalender hieronder op welke dag jouw zomervakantie begint, en wanneer je weer naar
school gaat. Ook kan je hierin opschrijven wanneer je op vakantie gaat en alle andere dingen die jij
deze vakantie gaat doen! Je kan elke dag die is geweest een kruisje geven zodat je goed kan zien
hoeveel vakantie je nog hebt.

Juli 20...

Augustus 20...
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Plak hier een foto van
het huisje, hotel of de
camping waar jullie
heen gaan
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Mijn

Ik ga er heen met...
het vliegtuig

de fiets
Met iets anders

Ik slaap....
Alleen op een kamer/tent

de auto

de boot

...........................

Ik deel een kamer/tent
met .....................................

We blijven ....... nachtjes

Ik kan daar... (Omcirkel wat jij kan doen, of schrijf er een eigen idee bij!
Computeren

Foto's maken
In de speeltuin spelen
Zwemmen

Fietsen
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IJsjes eten
Muziek luisteren

In de auto/het vliegtuig
heen heen en terug ga ik
.......................................................

Iets lekkers voor onderweg?
Koekje of snoepje
Je lievelingsfruit
Een pakje of flesje
drinken

Als het regent, ga ik...
Een spelletje spelen
Een boek lezen
Iets anders, namelijk
..................................................................................
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Wie gaan mee?
................................
................................
................................
................................
...............................

In je koffer stop je...
... T-shirts
... truien
... korte broeken
... lange broeken
... paar sokken
... onderbroeken
... hemden
Je zwembroek of badpak
Schoenen, slippers of sandalen
Een zomerjas
..........................................................

Pyjama
je tandenborstel
tandpasta
Kam of borstel
andere toiletspulletjes
Medicijnen (als je die hebt)
Wat speelgoed voor in de auto
Een boek en/of een tijdschrift
Je lievelingsknuffel
.........................................................
.........................................................
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Leuke ideetjes voor de rest van de
zomervakantie
Logeren, bijv. bij opa en oma
Met vriendjes spelen
Onder de sproeier spelen in de
tuin als het warm is
Een watergevecht houden
Op een heel groot vel of stuk behang
schilderen
Naar het zwembad
Een filmavond houden met popcorn en
lekker drinken
Kaartspelletjes spelen
Een hut bouwen
Koekjes of cakejes bakken
Een spannend boek lezen
Puzzelen in je puzzelboek of
vakantieboek
Paaltjesvoetbal of een ander buitenspel
Tosti's maken
TIP: Schrijf de dingen die je gaat doen op je kalender!
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