
Kerstvakantie programma
Maandag 21 december

Sneeuwbol met winterlandschap
We maken zelf een sneeuwbol. Eentje die je moet schudden en waar dan de sneeuw naar beneden komt vallen. Binnenin
maken we een winterlandschap. Schudden maar!

Winter scavenger hunt
We gaan naar buiten en zoeken naar typische winterse dingen in de natuur!

Wilde weetjes
In dit grote natuurspel wordt onze kennis getest over de natuur. Het is een heerlijk buitenspel waarbij we leren van elkaar
en ondertussen de natuur ontdekken.

Dinsdag 22 december
Gezond zelfportret
Een zelfportret kun je tekenen of schilderen. Op een heel andere manier maken we een zelfportret. Met behulp van diverse
soorten groente en fruit mag jij een gezicht maken. Wat wil je allemaal gebruiken, welke vormen zijn handig? Hoe zie je er
uit en lijkt je portret op jou?

The Masked Singer
We gaan onze eigen maskers knutselen en onszelf onherkenbaar verkleden. Hierna gaan we optreden! Raadt het andere
team dat jij het bent?

Sneeuwman tikkertje
Sneeuwman, sneeuwman, pak me dan als je kan. Kun jij op tijd wegrennen voordat de sneeuwman je tikt?

Woensdag 23 december
Eilandbal
Gooi, raak en stuur iemand naar het eiland! Maar pas op, vanaf het eiland kan jij ook geraakt worden.

Fruitketting
Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn lekker maar nou niet echt gezond. Laten we eens een supergezonde snoepketting
maken van fruit.
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Movie middag
Wat is er nu �jner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke �lm. Neem je
je bioscoopkaartje ook mee?!

Donderdag 24 december
Foute kersttrui
In Amerika was de foute kersttrui al een lange tijd hip en nu zie je ze elk jaar ook in Nederland in de winkels liggen.
Uiteraard is zelf maken veel leuker!

Engeltjes van chenilledraad
Je kunt nooit genoeg variatie hebben aan hangers voor de kerstboom. Deze engeltjes zullen heel erg leuk staan! Ze passen
niet alleen goed in de kerstboom maar ook als deurhanger doen ze het prima.

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!

Vrijdag 25 december
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. 1e Kerstdag. Wij wensen iedereen een �jne kerst toe!

Maandag 28 december
Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden. Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes
kunnen hier heerlijk van genieten!

Winterbloemen in de natuur
We maken een winterwandeling en zoeken naar bloemen die groeien in de winter.

Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van
deze gezonde varianten!

Dinsdag 29 december
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?

Genieten van Glühwein
We maken een heerlijke gluhwein, lekker warm! We kunnen hem thuis ook eens maken, gezellig voor het kerstdiner! En
natuurlijk zonder wijn, maar boordevol druivensap!

Winterkleding estafette
We strijden in teams! Wie heeft zo vlug mogelijk z'n muts op en sjaal om en rent het snelst over het parcours?

Het schaatsspel!
Een leuk bordspel in winterse sferen. Kun jij met je schaatsende poppetje de �nish halen? Speel dit spel samen met
anderen!
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Woensdag 30 december
Sneeuwpret
Omdat het buiten helaas niet sneeuwt, doen we binnen lekker net alsof. We gaan allemaal spelletjes doen die te maken
hebben met winter, ijs en sneeuw! Speel je mee?

Sneeuwpop pudding
We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een sneeuwpop van. Kook je mee?

Sneeuwvlokken met schilderstape
Wat een prachtig e�ect krijg je wanneer je op een witte ondergrond de vorm van een sneeuwvlok afplakt, daarna lekker
schilderen en dan.....tape eraf en je hebt prachtige sneeuwvlokken. Schitterende winterkunst!

Donderdag 31 december
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!

Appel�appen
Naast oliebollen horen appel�appen natuurlijk ook bij oud en nieuw. Maar ja, eigenlijk zijn ze het hele jaar door
superlekker!

Vuurwerk sportspektakel
Pats, boem, knal! Welkom op ons vuurwerkfestival! Speel de 8 sportieve spellen van de afsteekkaart en verdien je
Vuurwerk-Verklaring

Vrijdag 1 januari
Vandaag zijn wij gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag. Wij wensen alle ouders en kinderen een gelukkig nieuwjaar!
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