
Heel Viola en Harga bakt..
De hele vakantie draait alles om eten. We koken, bakken, knutselen en toen spelletjes wat met eten te maken heeft. Bak jij met ons
mee?

Maandag 27 februari
Koekjes bakken van zoutdeeg
Van bloem, zout, water en olie maken we zoutdeeg. Vervolgens kneden we er koekjes of andere �guurtjes van en bakken
we ze evt. af in de oven.

Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen doen ze dat weer anders! Het is zeker weten
altijd weer smullen!

Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook heel mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?

Dinsdag 28 februari
Giftige appel van sneeuwwitje
Hij is prachtig rood van kleur, de appel. Maar als sneeuwwitje er een hap van neem.... Wij knutselen onze eigen giftige appel
vandaag.

Zelf patat maken
Dit is een superlekker hapje dat even een goede snijtechniek vergt. Lukt het jou dit te maken?

Het lekker en vies spel
Wat vind jij lekker en wat vinden jullie niet lekker. Hier gaan wij achter komen tijdens dit tik spel.
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Woensdag 1 maart
Kunstige keukenkunst
Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Hier gaan we er mee verven! Een leuke manier om meer
te leren over keukengerei.

Homemade pizza
Zelf pizza maken is een �uitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen
in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Pasta-sieraden
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook gebruiken om er mooie sieraden van te maken. Kleur de
pasta en dan... rijgen maar!

Donderdag 2 maart
Cupcakes bakken
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Dat wordt smullen!

Quesadilla's
Quesadilla's zijn voor Mexico wat tosti's zijn voor Nederland. Letterlijk betekent het woord 'kaasdingetje'. We gaan
hiermee aan de slag. Welke maak jij?

Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif naar het
juiste vakje.

Vrijdag 3 maart
Letterarmbandjes of Armbandjes van ijslollystokjes
Zoek letters die een woord of naam vormen uit. Kies ook een mooi gekleurd bandje en maak een letterarmband. Leuk
voor jezelf of om weg te geven. Of we maken houten ijslollystokjes buigzaam door ze te laten weken in water. En daarna
maken we er armbanden van!

Hollywood Hamburgers
We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt beleggen met wat jij lekker vindt.

Choco-loco-fruitdip
Wie kent het niet... Chocolade-fondue! We gaan zelf de lekkerste fondue maken en kiezen zelf onze ingrediënten uit. Wat
dip jij in de chocolade?
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