
Kerstvakantie 2021-2022
Ook deze kerstvakantie staan er weer leuke activiteiten op het programma voor Dok010, Dokwrk, Maastuinkids en IKC Willibrordus.
Dagelijks wordt er geluncht met een gerecht dat de kinderen zelf met hun pedagogisch professional gaan maken.

Deze vakantie spelen alle kinderen samen, dus per dag zal beschreven staan op welke locatie deze activiteiten worden uitgevoerd. U
brengt de kinderen naar de stamlocatie (Dok010 of IKC Willibrordus), maar u haalt uw kind op bij de locatie waar de activiteiten
eindigen.

Thema: kerstweek
Deze week is het kerstweek! De kinderen mogen elke dag een foute kersttrui aan! Of natuurlijk hun mooiste kerstout�t.

Maandag 27 december 2021
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Wie ben ik - Kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home Alone? Probeer het als eerste te raden bij dit spel!

Kersthangers
Oh denneboom... Wat zijn je takken wonderschoon! Maar er miste naast alle prachtige ballen, sterren en kerstspecials nog één item:
een zelfgemaakte kersthanger. Aan de slag!

Dinsdag 28 december 2021
Locatie: IKC Willibrordus (Dwarsstraat 2, ingang Willem Brouwerstraat)
Kerstgym
Lekker bewegen is altijd leuk! Duikelen, springen, klimmen en klauteren. We doen dit alles gezellig in kerstthema.

Kerstwenskaars
Op zoek naar een leuk kerst cadeau? Maak je eigen wenskaars, zo wordt het tijdens de donkere dagen heel gezellig in huis!
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Woensdag 29 december 2021
Locatie: Maastuinkids (Jachthavenlaan, Maasboulevard)
Takken in kerstsfeer
We �euren de ruimte gezellig op met mooie versierde takken. Die moeten we wel eerst verzamelen, waar gaan we zoeken?

Kerstachtige balans
Kun jij al goed je evenwicht bewaren? We gaan dit oefenen door over de groene lijnen te lopen. Versier de kerstboom terwijl je je
balans houdt.

Donderdag 30 december 2021
Locatie: IKC Willibrordus (Dwarsstraat 2, ingang Willem Brouwerstraat)
Kerstafettespelen
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. We spelen Kerstafettespelen, doe jij met ons mee? Een donkeredagenparcours, de kerstbal-
op-lepelloop, de rendierrun en nog meer!

Kartonnen kersthangers
Normaal gooi je karton in de oud papier bak. Wij gaan er decoratieve hangers van maken die zo de kerstboom in kunnen!

Vrijdag 31 december 2021
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Wie ben ik - Kersteditie
Ben jij een herder? Of misschien Kevin van Home Alone? Probeer het als eerste te raden bij dit spel!

Kerstboom van pasta
Fusilli pasta, je kent het wel, die leuke gekronkelde. En strikjespasta ken je vast ook wel. Hiermee maken we een kerstboom. Doe je
mee?

Thema: glitter and glamour 2022
De tweede week van de kerstvakantie staat in het teken van het nieuwe jaar! De kinderen mogen elke dag hun mooiste jurken en
pakken aan. Glitterstrik of stropdas: niets is te gek!
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Maandag 3 januari 2022
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Feestelijke slinger
Er is er één jarig, hoera, hoera! De jarige krijgt van de andere kinderen een prachtige slinger als cadeau! Als dat geen feest is!

Wensenritueel
We wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar met oud en nieuw. Maar eigenlijk kun je iedere dag elkaar het beste wensen, toch? We
bedenken welke wensen wij hebben en voeren een wensenritueel uit!

Dinsdag 4 januari 2022
Locatie: Dokwrk (Schoolstraat 3B)
De oudejaars conference
Stap in je lolbroek en trek je grapjas maar stevig aan! We nemen het jaar op hilarische wijze door en bedenken hier de leukste
moppen en raadsels bij. Heb jij de lachers op je hand?

Pastavuurwerk
Het nieuwe jaar moet natuurlijk ingeluid worden met vuurwerk. We maken ons eigen siervuurwerk. Maar natuurlijk wel helemaal
veilig!

Woensdag 5 januari 2022
Locatie: Maastuinkids (Jachthavenlaan, Maasboulevard)
Beste wensen sterrenboom
Wat wens jij voor jezelf in het nieuwe jaar? En wat wens je anderen? Schrijf je wens op een ster, versier de ster en hang deze in onze
wensenboom.
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Hiking stick
We duiken de natuur in op zoek naar lange stokken waar we straks een wandeling mee gaan maken. Versier het met allerlei andere
mooie natuurproducten zoals bloemen, bladeren, gras en veren.

Donderdag 6 januari 2022
Locatie: IKC Willibrordus (Dwarsstraat 2, ingang Willem Brouwerstraat)
The Masked Singer
Verkleed jezelf onherkenbaar en geef een optreden! Raadt het andere team dat jij het bent?

Maskermania
Van papieren bordjes maken we onze eigen maskers! Er is zo veel mogelijk.. Dus we kunnen onze creativiteit helemaal de vrije loop
laten!

Vrijdag 7 januari 2022
Locatie: Dok010 (Nieuwe Haven 101)
Glitterende ijspegels!
In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er betoverend uit! Wij maken onze eigen ijspegels voor het raam.

Kleed je in Fashion, voel je Famous
Ken jij de game Fashion Famous op Roblox? Wij spelen een 'o�ine' versie waarbij we ons zo snel mogelijk verkleden en een mini-
modeshow lopen. Wie heeft de mooiste out�t?
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