
Wat maak je me nu ?!
Deze vakantie staat in het thema van eten, drinken, koken, bakken en kokkerellen.
Lukt het jou om heerlijke gerechten te maken ?!
We gaan heel veel leuke dingen maken en ook bezoeken !
Denk jij een echte komkids-chef te zijn ?!

Geef je dan nu op voor de 'Wat maak je menu' vakantie !!!

Maandag 27 april → DICHT
I.v.m. Koningsdag gesloten.

Dinsdag 28 april → Chef Komkids
Deze dag is op locatie.

Koksmuts maken
Als echte masterchef kan een koksmuts natuurlijk niet ontbreken. Maak hem eenvoudig zelf!

Yummie, fruit gummies!
Je maakt deze gezonde snoepjes in een handomdraai. Het enige dat je nodig hebt, is puur fruit, gelatine en wat geduld. Ze
zijn lekker fruitig en lekker fris. Bovendien zien ze er ook nog eens heel grappig uit, want het is lekker wiebelig...

Spaghetti worstmonsters - lunch
Twee ingrediënten heb je maar nodig om super grappige eetbare monstertjes of inktvissen te maken. Een soort worstjes
met wormen zou je het ook kunnen noemen. Het klinkt misschien best vies, maar eigenlijk is het heel lekker!

Hoe sterk is spaghetti?
Spaghetti heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook een experiment mee kunt doen? Het lijken hele dunne
stokjes, dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze hebben?

Spaghetti piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met spaghetti en marshmallows als enige materialen, een mega
grote piramide te bouwen?

IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Wat heb je daar allemaal voor nodig en welke smaak is het lekkerst ?! Vandaag komen we daar
achter!
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Woensdag 29 april → Siroopwafel fabriek
UITSTAPJE MET KOMKIDS-BUS
Uitstapje is in de middag.

Pasta ketting
Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook gebruiken om er een ketting van te maken. We kleuren de
pasta en rijgen een ketting!

Pizza van papier
Even wachten... pizza! We gaan een pizza bakken. Nee, geen echte, maar eentje van vilt. Wat vind jij lekker op je pizza?

Knutsel je eigen keukenschort
Aan de slag in de keuken en niet op te hoeven letten of je op je kleding knoeit? Draag dan een zelfgemaakt schort. We
maken er eentje van kranten!

LET OP !

Kleed je niet te warm aan, het is in de fabriek heel erg warm !

Siroopwafel fabriek
Ben jij benieuwd hoe een siroopwafel word gebakken ? Wil jij in de wondere wereld van de siroopwafel stappen ? In de
middag gaan we naar de fabriek. We zullen rond 16.00 uur weer terug zijn.

Sint Maarten: Snoep-bingo
Een dropje, een zuurstok of toch een koekje.. Welk soort lekkers heb jij op je bingo-kaart staan? Heb je je kaart vol? Dan
roep je: "JAMMIE!" Valse bingo? Zing dan een Sint Maarten liedje!

Donderdag 30 april → de Fopfrabriek
Deze dag is op locatie.

De fopfabriek
Een broccoli lolly? Of schuurspons taartjes? Houd iedereen voor de gek met deze coole pranks! Even knutselen en lachen
maar!

Mangosapje
Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit
mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Healthy Lion
Kennen jullie het Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel. Wij maken hier de
gezonde variant van!

Gezonde Bounty
WAUW ! Deze Bounty is zo lekker ! Verwen jezelf met een lekkere gezonde en zelfgemaakte Bounty !

Healthy Twix
We gaan een gezonde variant maken van de bekende reep Twix !
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Vrijdag 1 mei → High tea.
Deze dag is op locatie.

Oberrace
Heb jij de kwaliteiten van een goede ober? Ga je knoeien of lukt het jou om zonder een druppeltje te verspillen de �nish te
bereiken?

Ober spelen
Bordjes, glazen, schaaltjes... een ober moet vaak heel veel tegelijk dragen. Hoeveel bekers kan jij in één keer naar het
tafeltje brengen?

Eiermu�ns maken
Geroerd, gekookt, geklutst: je kan van alles doen met eieren. Wij maken er eiermu�ns van! Lekker met spinazie en
tomaatje.

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Dit bestaat uit 3 gangen van , hartige gerechten en
zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten en vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de
avondmaaltijd bijna of helemaal vervangt. Wij geven de allerlekkerste én allerleukste tips om jouw high-tea tot een groot
succes te maken!
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