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Wie is
Lizzie?
Spelen is magisch. Of dat moet Elizabeth Magie

toch gedacht hebben. Als grondlegger van de

bordspellen kozen we haar ook als grondlegger

voor onze naam. Bij KIDZ Lizzie vind je geen

spelbrekers, iedereen komt aan de beurt! We

hebben pas gewonnen als we  verantwoord

speelgoed, innoverende spelprikkels en nuttige

gaming tips hebben gevonden voor alle

deelnemertjes. Kies voor KIDZ Lizzie en ga meteen

naar start. Game on! 

Game, set, match!

Lees meer



#thuismetkidz
Ontdek onze tips & geniet coronaproof van de kerstvakantie!

T O F F E  

G A M E S

L E U K E

A P P S
G E Z O N D E

S N O E P J E S



lekker 
&
gezond!

G E Z O N D E  S N O E P J E S

Samen experimenteren

Altijd leuk om samen met de kinderen te experimenteren in de keuken.

Helemaal als je het daarna mag opeten! Deze gezonde snoepjes bestaan uit

vers sinaasappelsap, vers fruit en vegetarische gelatine (agar agar).

150ml vers geperst sinaasappel– of citroensap

200 gram bevroren of vers rood fruit 

5 gram agar agar poeder

Wat heb je nodig?

Hoe maak je het? 

Zet een pannetje op het vuur met het sap en het fruit er in. Roer het zachtjes door tot

het kookt. Doe de agar agar erbij, één eetlepel per keer en goed blijven roeren. Als

het fruit zacht is, kun je het geheel pureren met de blender of de staafmixer. Pas wel

op! Het is heet!

Nu kun je het mengsel in verschillende vormpjes gieten. Gebruik bijvoorbeeld

siliconen vormpjes voor ijsblokjes, die heb je in alle soorten en maten! Laat het

vervolgens opstijven en bewaar de snoepjes in je koelkast in een afgedekte schaal.



Tijd
voor
de
tablet!

L E U K E  A P P S

Even digitaal

Laat ons eerlijk zijn...als de kids even digitaal gaan, dan heerst er eventjes rust

in huis. Deze leuke selectie van ARhus zorgt ervoor dat het ook nog educatief

én leuk kan zijn! Zo heb jij eventjes me-time! Downloaden die handel!

Jop zoekt dezelfde – Kerst (gratis)

Een eenvoudige, pretentieloze memory app voor kleuters en peuters in kerstsfeer.

Toca Hair Salon – Christmas (gratis)

In deze speciale kerstvariant van de populaire app Toca Hair Salon kan je zowel

de kerstman als een kerstboom helemaal restylen (vanaf 4 jaar).

Labo Train (gratis)

Wees creatief en maak je eigen treinen, kleur ze in of hang er stickers op. 

Race daarna met je trein over hobbelige wegen (vanaf 4 jaar).

De Alles Machine door Tinybop (€3,99)

Een eigen machine maken? Het kan met deze app! Met de hardware en

sensoren van je IOS-toestel kan je je eigen machines bouwen (vanaf 9 jaar).



We spelen
een spel
vanavond!

T O F F E  G A M E S

Tijd voor een spel

Het is vakantie, maar laat ons toch even de hersencellen trainen! Deze

smartgames werden getest en goedgekeurd door KIDZ Lizzie!

Laser Maze

Zet de laser en de spiegels zo neer dat de laser het goede pad volgt. Het lijkt

misschien op magie, maar het is echte wetenschap en er is goed denkvermogen

nodig om de laserstraal het doolhof uit te krijgen (vanaf 8 jaar).

Jaak en de Bonenstaak

Help jij Jaak om de Bonenstaak te beklimmen en het kasteel in de wolken te

bereiken? Laat de puzzelstukken één voor één vallen tot je de tekening van

je opdracht te zien krijgt. Er hangt magie in de lucht (vanaf 4 jaar).
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