
kerstvakantie
Maandag 21 december

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

Kerstwenskaars
Op zoek naar een leuk kerst cadeau? Maak je eigen wenskaars, zo wordt het tijdens de donkere dagen heel gezellig in huis!

Kerstmanbrood
Eerst het deeg voor een heerlijk brood maken en daarna omvormen tot een kerstman met een prachtige baard. Bijna
jammer om op te eten!

Gestreken sneeuwvlokken
We maken van strijkkralen een winterse sneeuwvlok. Welk patroon kies jij uit?

Dinsdag 22 december
Foute kersttrui
In Amerika was de foute kersttrui al een lange tijd hip en nu zie je ze ook in Nederland overal in de winkels. Uiteraard is zelf
maken veel leuker!

Boompje wisselen
Wissel sneller van boom dan alle anderen. Dat is de enige manier om vrij te blijven. Lukt het jou om snel een boom te
pakken te krijgen?

Fruitige kersthapjes
Lekker! We maken heerlijke hapjes van fruit in de vorm van de kerstman. Of in de vorm van een kerstboom....Tsja, eigenlijk
maken we fruitige kerstige hapjes? Klinkt geinig en smaakt heerlijk!

Woensdag 23 december
Kerstster van worstenbroodjes
We rollen de worstjes in het deeg en vormen samen een hele grote ster die we op kunnen eten.
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Creatieve kerstcreaties
Een schaal, potje of een bakje over thuis? Neem mee! We willen mooie kerststukjes maken samen. Ook leuke versiersels in
het kerstthema zijn welkom!

Kerstkristallen proefje
Heb je die lekkere kerststokjes wel eens gezien? Vaak hangen ze in de kerstboom, of gewoon gezellig ergens in huis. Wij
gaan deze namaken en doen hier een gaaf proefje mee! We laten hier namelijk kristallen op groeien. Doe je mee?

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Wil jij een witte kerst? Maak
het makkelijk en snel!

Donderdag 24 december
Timmer je kerstboom!
Dit is wel een héle hippe boom! Je mag hem versieren zoals je zelf wilt, maar eerst een moeilijk klusje: zelf in elkaar zetten!
Timmer je mee?

Fruitkerstbomen
We maken een heerlijke fruitsalade in de vorm van een kerstboom. Knutsel en smikkel mee!

Sneeuwpop-pizza
Super leuk om te zien toch, deze sneeuwpoppen-pizza's?! Naast het feit dat ze er erg leuk uitzien, zijn ze ook nog eens
mega lekker!

Indoor snowball games
We gaan spelen met sneeuwballen! Ja, echt waar! We gebruiken zelfgemaakte sneeuwballen, zodat we nu ook binnen met
sneeuw kunnen spelen. Cool toch?!

Vrijdag 25 december
Vandaag zijn wij gesloten. Het is 1e kerstdag. Wij wensen jullie een �jne dag!

Maandag 28 december
Beker-bouwwerk
Niet met blokken maar met bekers....Ja, we gaan bouwen met plastic bekers. Dat is nog een behoorlijke uitdaging. Wie
bouwt het mooiste of hoogste kunstwerk? En gebruiken we er ook nog bordjes bij?

Dennenappel vogeltjes
Dit vogeltje gemaakt van een dennenappel is niet alleen een leuke activiteit voor in de herfst. Met een touwtje eraan kan
hij in december ook dienen als kerstknutsel voor in de kerstboom!

Pesto mozzarella sterren
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Kerstboomhangers met een vleugje natuur
Ho, ho, ho! Gelukkig kerstfeest! Wat een gezellige tijd is het hè?! Om het nóg gezelliger te maken, maken we onze eigen
kerstboomhangers. Het enige wat we hiervoor nodig hebben zijn takjes, touw en wat versieringen! Doe je mee?

Dinsdag 29 december
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Kei-lekkere kindercocktail
Vind jij ze er ook zo lekker uitzien, die mooie cocktails? Normaal gesproken zijn cocktails voor grote mensen.. Maar deze
niet! Wij maken deze lekkere drankjes met verschillende ingrediënten zoals cranberry- en granaatappelsap. Proost!

Broodjes op een stok
Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmmm, heerlijk!

Levend bingo
BINGO!! Verzamel alle voorwerpen en getallen, dan win je dit spelletje!

Vuurwerk van wattenstaafjes
Rond oud en nieuw mag het weer: vuurwerk afsteken. Maar een kunstwerk van vuurwerk op papier maken dat mag
gewoon altijd! We gebruiken hiervoor wattenstaafjes. Ben je benieuwd? Het resultaat is héél mooi.

Woensdag 30 december
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?

Vuurwerk portret
Een echt kunstwerk gaan we maken. Eerst moet je op de foto. Dan knippen we de foto zo precies mogelijk uit en boven
jouw hoofd maak je zelf en spetterend vuurwerk. Heel gaaf!

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

Toveren met kleuren en zout
Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis heeft gaan we de magische creaties maken. Ben jij ook nieuwsgierig wat je met
zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Donderdag 31 december
Kinderchampagne
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet met echte bubbeltjes, in een mooi
champagneglas. Proost!

Schurken smokkelspel
De politie probeert schurken altijd te stoppen. Als schurken stiekem iets mee smokkelen is het natuurlijk de taak van de
politie om hen tegen te houden. In dit superspannende smokkelspel gaan wij als schurken zoveel mogelijk smokkelen en
als politie zoveel mogelijk tegenhouden. Ben je ook zo benieuwd wie er wint?

Sneeuwpoppen van bierdopjes
Het is weer winter en wat hoort daar nou bij? Juist, sneeuwpoppen maken! Kom gezellig met ons op de meest creatieve
manier sneeuwpoppen maken!

Pop-up vuurwerk
Vind jij vuurwerk ook zo mooi om naar te kijken?! Helaas kun je er niet mee spelen.. Met dit vuurwerk kan dat wel! We
maken het van verschillende kleuren lint.
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Vrijdag 1 januari
Vandaag is het nieuwjaarsdag en daarom zijn we gesloten.
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