
Koude kerst
Maandag 21 december
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!

Kartonnen kersthangers
Normaal gooi je karton in de oud papier bak. Wij gaan er decoratieve hangers van maken die zo de kerstboom in kunnen!

Bingo kerst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met kerstmis. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 22 december
Kerst high tea
Ochtend: We gaan lekkere hapjes voor de high tea, zoals; kerstkoekjes, kerst sandwiches, fruitspiesjes, en nog veel meer.

Middag: We dekken de tafel mooi in kerstsfeer, zetten de hapjes op tafel en gaan smullen van onze heerlijke zelfgemaakte high tea.

Sneeuwpop van pompons
Om in winterse sferen te komen, knutselen we alvast deze mooie sneeuwpop van pompons!

Woensdag 23 december
Het grote Kerst ren- en zoekspel
Weet je alles over Kerst? Vast niet! In dit spel zitten enorm simpele vragen die je echt meteen wel weet, maar ook wel een paar
pittige! Het gaat niet alleen om veel weten, maar ook om snel zijn. Doe mee!

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

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
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NME centrum
Winterspelen bij het NME centrum. We gaan op vogelexcursie, maken een vetbol voor de vogels en gaan uilenbraakballen uitpluizen.
Trek oude en warme kleding aan. We zijn bij deze activiteit buiten.

Film middag.
Vanmiddag wanen we ons in een bioscoop . We gaan op het grote scherm een kerst�lm kijken. Uiteraard met popcorn.
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