
Kerst vakantie
Het is weer kerstvakantie! De kinderen mogen elke dag verkleed komen. Ook worden er elke dag een paar kinderen aangewezen die
de kersthulpjes van de dag mogen zijn. Kom jij verkleed als kerstman, kerstvrouw, vuurpijl, sneeuwpop, of kom jij als Olaf, of Elza of
misschien wel als Rudolf?

Maandag 21 december 2020
Cupcakes bakken
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Dat wordt smullen!

Wie ben ik - Kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home Alone? Probeer het als eerste te raden bij dit spel!

Herfstyoga
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij komen helemaal tot
rust met deze herfstyoga!

Dinsdag 22 december 2020
Iglo ijs games
Tijd voor een echt winters potje golf of curling. Krijgen jullie de bal in de iglo met de handschoenclub? Begin maar
snel!

Waar is Olaf?
Waar is Olaf gebleven? Elsa wijst ons de weg via pijlen. Ook heeft ze letters voor ons verstopt op deze speurroute.
Als we de letters verzameld hebben dan vormen deze een woord. Zullen we met dit woord ontdekken waar Olaf
verstopt zit?
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Woensdag 23 december 2020
Zanddeegkoekjes
Als je dit basisrecept kent kun je altijd lekkere koekjes maken. Bovendien is dit recept ook geschikt voor het maken
van een lekkere bodem voor je appeltaart. Misschien ook nog een goed idee?

Winter verhaal
Vandaag wordt er een mooi winter verhaal voorgelezen. Ga allemaal lekker dicht bij elkaar zitten en luister naar het
verhaal.

Egel van herfstbladeren
Allemaal lekker naar buiten en blaadjes zoeken maar! Alle kleuren en vormen zijn goed voor ons creatieve egel
kunstwerk. Zoek mee!

Donderdag 24 december 2020
Kerstdag op locatie
Vandaag is het Kerstdag, we gaan er een gezellige en knusse dag van maken met een leuke Kerst�lm, een lekkere lunch en een Kerst
Photobooth.

Kerst�lm
Vandaag gaan we een leuke kerst�lm kijken. Neem je eigen kerstdekentje van thuis mee, zet een kerstmuts op. De
ju�en zorgen voor warme chocomelk met slagroom en popcorn bij de �lm.

Kerst Lunch
Na de �lm zal er een heerlijke Kerst lunch door de ju�en klaar gemaakt worden. Schuif na de �lm lekker aan tafel in
je kerst out�t en geniet van de heerlijke maaltijd.

Kerst photobooth
Wil je op Rudolph het rendier lijken? Of heb je liever kerstballen voor je ogen? Kies je eigen props bij deze leuke Kerst
photobooth!
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Maandag 28 december 2020
Knutseldag
Vandaag gaan we veel knutselen met thema Winter. Help jij mee met het bouwen van een skilift, maak jij een winterlandschap, wordt
het een sneeuwpop van wattenschijfjes of zit je zelf boordevol ideeën?

Sneeuwman van wattenschijfjes
Een mooie kerstkaart maken is niet zo heel moeilijk. Je kunt wel op duizenden manieren een kaart maken, toch?
Maar heb je ook wel eens een sneeuwpop gemaakt van wattenschijfjes? Dat is echt leuk om te doen!

Skilift knutselen
Ga jij wel eens op skivakantie? Om de hoge bergen in te komen ga je dan met de skilift naar boven. Maak je eigen
skilift en neem mee wie je maar wilt!

Winterlandschap
Lekker dik ingepakt naar buiten toe en je rondjes schaatsen. We knutselen dit mooie Hollandse tafereel; schaatsen
op natuurijs.

Dinsdag 29 december 2020
Bevroren slijm
Spelen met slijm is superleuk en ook nog eens heel leerzaam. Wij geven je drie recepten voor het perfecte winterse
slijm! Welke maak jij?

Sneeuwballen bakken
Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op oudejaarsdag is het bakken van
sneeuwballen. Mmmm zo lekker!
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Woensdag 30 december 2020
Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar het beste
wensen, toch? Welke wensen zouden mensen kunnen hebben? En kunnen we samen wensen dat dit uitkomt?

Winteryoga
We gaan lekker ontspannen tijdens deze winteryoga. Yoga met een winters tintje: genieten!

Donderdag 31 december 2020 Oudejaarsdag
Oudejaarsdag
Vandaag is het Oudejaarsdag, de laatste dag van het jaar. We gaan mooie vuurpijlen knutselen en lekkere pesto mozzarella sterren
bakken.

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Vrolijke vuurpijlen
Knallend het nieuwe jaar in, dat kan met deze vrolijke vuurpijlen. Volkomen geluidloos en veilig, want bij dit
vuurwerk knallen alleen de kleuren!
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