
Nextie 
Zomerboek

Team Nextens

Het is bijna zomervakantie! Speciaal voor kinderen hebben we het Nextie Zomerboek 
gemaakt vol met leuke spelletjes, tekeningen, lekkere recepten en uitdagende puzzels.

We wensen jullie een ontzettend mooie en veilige zomer toe



Maak de zeedieren

Kan jij deze zeedieren maken en inkleuren?

Verbind de puntjes met rechte lijnen van 1 naar 2 naar 3 enzovoort.

Als alle lijnen goed staan, komt het plaatje tevoorschijn!



Help kapitein Nextie bij het eiland te komen

Welke route moet kapitein Nextie varen? Hij heeft geen idee! Misschien kan 

jij hem helpen de weg naar het eiland te vinden.



Puzzelen maar!

Weet jij welke zeedieren namen ingevuld moeten worden?
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Twee vrolijke Nextie zomer kleurplaten





Welke schaduw hoort bij welke vis of boot?

We hebben er al twee voorgedaan. Maak jij de rest af?



Zoek de verschillen

Ieder plaatje heeft 12 verschillen. Kan jij ze allemaal vinden?



Help, iedereen is door elkaar heen gerend.

Kan jij het juiste hoofdje met het juiste lij�e verbinden?
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Nexties heerlijke 
zomerse recepten

Bosbessen smoothie
Benodigdheden:
- 1 pakje (diepvries) bosbessen

- 3 perssinaasappels

- 2 bananen

- 350 ml milde yoghurt

Bereiden:
Laat het fruit (indien nodig) circa 5 minuten ontdooien. 

Pers ondertussen de perssinaasappels uit.

Snijd de bananen in stukjes. Pureer al het fruit, het 

sinaasappelsap en de yoghurt in een blender of in

een hoge kom met een staafmixer. Verdeel de smoothie 

over hoge glazen. Steek er rietjes in en

serveer direct.

Fruitige ijsjes
Dit recept is genoeg voor 5 ijsjes

Benodigheden:
- IJsvormpjes

- 1 banaan of 1 mango (voor de gele kleur)

- 1 pakje Bosbessen

Bereiden:
1. Snijd de banaan of mango in stukjes.

2. Blend het fruit apart van elkaar tot een gladde massa en 

schenk dit in een maatbeker.

3. Let op: indien je voor banaan kiest, doe er een scheutje 

water bij.

4. Schenk 3 vormpjes tot de helft vol met bosbessen. 

Schenk 2 vormpjes tot de helft vol met

banaan of mango.

5. Zet de ijsvormpjes, met het ijsstokje erin, een half uurtje 

in de vriezer om uit te harden

6. Schenk vervolgens banaan of mango in de vormpjes met 

bosbes en bosbes in de vormpjes

met banaan of mango. Op deze manier krijg je een mooie 

scheiding tussen de kleuren.

7. Laat de ijsjes minimaal 8 uur uitharden. Smullen maar!



Redactie: 
redactie@nextens.nl

Klantenservice: 
service@nextens.nl 

Technische Support Desk:
support@nextens.nl

Verkoop: 
sales@nextens.nl 

Marketing: 
marketing@nextens.nl 

Trainers:
trainers@nextens.nl

U kunt ons ook bellen: 

020 515 95 15


