
Programma Kerstvakantie 2018 

Het Mirakel – Klinker - Regenboog 

 

MAANDAG 24 DECEMBER: 

Het is bijna kerst, daarom gaan we deze morgen kaarsen maken die zeker niet 

zullen misstaan op de kersttafel. En in de middag gaan we lekkere kerstkoekjes 

bakken die we later op de middag kunnen opeten tijdens het kijken naar “Arthur 

Christmas.” 

  

DINSDAG 25 DECEMBER:      1E KERSTDAG, deze dag zijn wij gesloten. 

WOENSDAG 26 DECEMBER: 2E KERSTDAG, deze dag zijn wij gesloten. 

 

DONDERDAG  27 DECEMBER: 

Vandaag gaan we onze kunsten op de schaatsbaan laten zien. Na de lunch vertrekken we vanaf Het 

Mirakel richting Winter Village Schiedam, waar we fijn kunnen schaatsen. Rond 16.00 uur gaan we 

weer terug naar Het Mirakel om daar te genieten van een lekker kopje warme chocolademelk. 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 28 DECEMBER: 

Deze morgen gaan we sneeuwbollen maken. In deze sneeuwbol sneeuwt het altijd en kan je het hele 

jaar van een winterlandschap genieten. Na een lekkere tosti en even lekker spelen hebben we een 

gezellige middag waar we bingo spelen met leuke 

prijsjes voor iedereen! 

 



MAANDAG 31 DECEMBER: 

Vandaag gaan we naar Jeugdstad Vlaardingen waar je kan 

knutselen, koken, experimenteren met proefjes, klimmen, 

schilderen en nog veel meer activiteiten. We vertrekken rond 9.30 

uur en rond 16.00 uur zijn we weer terug bij Het Mirakel. 

       

 

 

DINSDAG 1 JANUARI: Nieuwjaarsdag, deze dag zijn we gesloten. 

 

WOENSDAG 2 JANUARI: 

Wie houdt er niet van Pizza?! In de loop van de 

ochtend gaan we pizzagezichtjes maken, die 

we vervolgens lekker gaan opeten.  

In de middag gaan we sneeuwpophanden 

maken van klei, die jullie nadat ze gebakken en 

geschilderd zijn aan de muur kunnen hangen. 

 

 

DONDERDAG 3 JANUARI: 

Vandaag houden wij een “Nieuwjaarsduik” bij Zwembad 

Groenoord. Lekker zwemmen met elkaar! (Je hebt wel 

zwemdiploma A en B nodig) 

Voor de kinderen die niet mee kunnen gaan zwemmen hebben 

we een “ Oud Hollandse Spelletjes” middag met onder andere 

blikgooien, koekhappen en spijkerpoepen.  

 

VRIJDAG 4 JANUARI: 

Bij mooi weer gaan we vandaag een speurtocht lopen. Vinden jullie alle 

voorwerpen en antwoorden die we nodig hebben? Bij minder weer is de 

speurtocht binnen. Van al dat wandelen hebben we vast trek gekregen en 

daarom gaan we ‘s middags lekkere fruitspiesjes maken. 

 

 


