
Kerstvakantie
Maandag 26-12 Gesloten
Wij willen jullie een �jne kerst wensen. Namens Team Dok,Maastuin, Willibrodus

Dinsdag 27-12 start en einde Willibrodus
Kerstkaars van kaas
Een gezonde eetbare kaars maken wij! Een kaars van kaas? Ja het kan echt!

Freerunner
Bij Freerunning draait het om de 5-F's: Fun, Freedom, Fitness, Friendship en Ful�lment. De indoortrainingen zijn heel erg geschikt om
nieuwe of moeilijke elementen binnen een gecontroleerde en uitdagende omgeving aan te leren voordat je deze op straat kan gaan
proberen

Woensdag 28-12 Start en einde Dok010
Schaatsbaan
We gaan gezellig met de kinderen naar de schaatsbaan op Bachplein.

Groentesoep
Helemaal zelf maken we deze soep. Zonder pakjes en zakjes!

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!

Donderdag 29-12 Start en einde Willibrodus
sterren van bladerdeeg
Gevulde bladerdeegsterren maken, dat wordt smullen!

Bucket Drumming Door meester Benjamin
Voor de jongere kinderen zorgt meester Benjamin voor Bucket Drumming.

Bingo Door meester Benjamin
De Oudere kinderen gaan met meester Benjamin Bingo spelen. waarbij er prijsje te winnen valt.

Vrijdag 30-12 Start en einde MaastuinKids
Omdat het de laatste vrijdag van het jaar is gaan we het feestelijke afsluiten.
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Kinderbubbels
We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderbubbels! Leuk voor Oud en Nieuw of een ander feestje. Proost!

Oliebollen
Een echt feest is niet compleet zonder oliebollen. Wij zorgen voor de heerlijke oliebollen.

Maandag 2-1 Start en einde Dok010
Tussen de middag eten we lekkere warme Macaroni.

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. Met heerlijke
popcorn.

Dinsdag 3-1 Start en einde Dok 010
Buitenspelen.

Groentesoep
Helemaal zelf maken we deze soep. Zonder pakjes en zakjes!

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

Woensdag 4-1 Start en einde Maastuinkids
Pannenkoeken eten.

Escaperoom Door Meester Emanual

Knutselen met meester Emanual

Donderdag 5-1 Start en einde Willibrodus
Lekkere Nasi eten

Freerunnen
Bij Freerunning draait het om de 5-F's: Fun, Freedom, Fitness, Friendship en Ful�lment. De indoortrainingen zijn heel erg geschikt om
nieuwe of moeilijke elementen binnen een gecontroleerde en uitdagende omgeving aan te leren voordat je deze op straat kan gaan
proberen

Vrijdag 6-1 Start en einde Dok 010
Tosti eten.

Naar het sterrebos.

 

DOK 010
26 december t/m 06 januari


